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V7_^o

VOORREDEN.
enfch ! wat u ontmoet, op uwe levens ^'
reizen

,

Dat zulks u altemaal , als tot een vinger zy

,

Om u den rechten weg , tot uw Geluk te wyzen

,

Zo gaat gy al geftaag uw Ongeluk voorby.

WantjZo uw eed'leHert op dingen quam te ruften,

Die altyd vlugtig zyn , en niet en blyven ftaan,

Diedreeven als een ftroom, met al uw Heil der

luften a

Zo ginguw herten leed , en ongeluk maar aan.

Indien gy langs de kant van 't water quam getree-

den,

Aan welkers groene boord' , een fchoonen Ap'-

laar ftond

,

Wiens klaare fchaduw gy heel duid'lyk zag be-

neden
,

En dat de rype vrucht bekoorden uwen mond 5

Wat zoud gy daar toe doen ? zoud gy de hand uit-

ryken ,

Slechs vooruw voeten neer, en tallen in de plas ?

Gy liet die dwaasheid wel , maar zoud ftraks op*

waards kyken

,

Heel wel bewuft^dat daar het waarc wezen was.

A 3 Daar



VOORREDEN.
paar zoud' uw hand , uw mond , uw fmaak en 1

maag het vinden

,

Waarom 't de rechte luft des levens is te doen;

Maar die zich d'eerlie greep , met haafl woud' on«

derwinden

,

Vond immers niet met al , om hand ofmond te

voên:

Zo taften zy dan, al , die deze Wereld lieven,

Na fchy n en fchaduwen , en tallen daarom mis

;

Maar die haar oog en hand naar boven toe verhie-

ven.

Die vinden 't Wezen : God j en taften daarom
wis.

Wel aan dan, armeMenfch , in 't tegenwoordig
leven

,

Die langs de waterkant van 's werelds Spiegel

gaat,

^aar in de waare zaak een fchynfel komt te gee-^

ven.

Die voor het vlees'lyk oog als taft'lyk wezen

ftaat,

Weeft niet als 't domme Vee, om voor u neer te

kyken,

Dat flechts maar tot zich neemt , 't geen 't voor

zyn voeten vind

,



VOORREDEN.
Gy zyt een reed'lyk Menfch, en moet geen beeft

gelyken.

Verheft uw herten oog, werd menfchelyk ge-

zind.

Al wat 'er was , ofis , van 's V/erelds welbehaagen,

AI waar uw hert zyn zin, zyn luft en ruft in

fchept

,

En uwen wil na greep , in al uw levens dagen

,

Kyk eind'ling in uw hand , wat gy behouden

hebt.

Doch als gy eertyds waart , door d'ecne fchyn be-

droogen

,

Verlokte u wederom een ander nietig ding.

En trok uw werelds Hert , door fcheem'ringin de
oogen

,

Tot dat u zulks dan mede als 't voor'ge ook ont-

ging-

Zo zal 'c ook zyn aan 't eind , van al uw gantfc

leven

,

Met bitter na berouw , van eenen zwaaren laft.

Dat gy uw edel hert niet opwaards hebt verhe-

ven,

Maar zo veel fchoone tyd na fchaad'wen hebt

getaft.

Dies is het tyd , om uit den diepen flaap t'ont-

waakcn,
A 4 Eer



VOORREDEN.
Eer dat de klaare Zon van uwe levens Dag,

Alreêzo laag gedaald , de Kim begon te naaken

,

En gy te laat , het quaad van deze misgreep

zag.

Laat ons in dezen tyd als honingbytjcs weezen
,

Belufl;
5
gelyk als zy , op 't aangenaame zoet

,

En over 't Werelds Veld , uit alle Bloempjes

leezen ,

Een Heil der lecrc , tot een voedfèl voor 't

Gemoed.

Al was *t een door'nc haag , en diftel fcherp van

punten

,

En juiftgeen eetbaar , of een edel heelzaam

kruid

,

De Honingby , en Geeft , die 't maar op honing

munten

,

Die trekken overal de zoete honing uit

:

Want, zyn de dingen quaad, haar vrucht leerd

ons het myde

,

En zyn de dingen goed , haar vrucht leerd

ons de keur 5

De wyze hand verfchuift het nadeel aan een zyde

,

Eb



V ;0 o R R E D E N.

En trekt het voordeel van de Ziele altyd veur.

ó Wigtig voordeel ! Doel , van 't wyzelyk bc-

geere.

Waar is de Koopmanfchap , of *t Ampt , of

eenig ding

,

Dat zo veel aanbrengt , in getal van Goed , en

Eerc,

Als deze , die van ouds , verrykt ten Hemel

ging!

Die deze Wereld neemt , in al wat voor mogt

kommen

,

^ Die plukt een Bloempjen af, dat in zyn hand

vergaat

,

Maar die den Hemel neemt , die zuigt uit alle

Blommen

,

In zynes herten Korf , een zoeten Honing-

raad.

Waar van Hy, naderhand, in eeuwigheid zal ceten,

Gefteld , in 't midden van den Hof vol over-

vloed ,

Als alle Werelds zoet voor Eeuwig is verfleeten

,

En zyn beminnaars maar met bit're na-fmaak

voed.

A s Wech



VOORREDEN.
Wech dan metd'aardfe Bad , die't naaflen is voor

oogen

,

Men kraak de Wereld-noot , en neem het

waare Pit

,

De fchaduw heefi 'er nu zo menig al bedroegen

,

Die als een Baak in Zee, op flranddes Werelds

zie !

Vaar heen dan Wereld , met uw fchynfels van

verdvvynen.

Vaar heen , gy Dingen , die 't begeeren niet

vervuld

,

En die geen Dingen 2yt, in't Weezen, maar in

't fchynen,

Vaar heen dan alles wat de greep der hand

ontfuld.

God is het Wezen, en de Goddelyke Dingen,

Die blyven Eeuwig , in het onbeweeg'lyk Ryk,

Dat zochten alle , die den weg der Wysheid

gingen ; ,

Men neem dan Hemels Goud , voor onder-

aardfc flyk.

D E



DE
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De BYKORF
Het vaartuig.

Na dat gy 't aanlegt.

-5^^*

Enwy [als] mede arbeidende ^ bidden u êok dat gy de
genade Gods niet te vergeefs en moogt ontfangen hebben,
l^^anthyzegd^ in den aangenaamen tyd bebbe ik h ver-
hoord^ en in den dag der zaligheid hèbbe ik u geholpen:
ziet nu is'*t de wel-aangenaame tyd^ 'ziet nu is 't de dag
der zaligheid. 2 Korinthen VI: 1,2.

Bied



DES GEMOED S.

Bied zich uw Zielen welvaard an ,

Maaktgy een goed gebruik daar van.

D,oor eene wind, die 't noorden komt te geeven,

Word de eene Ooft en de ander' Weft gcdreeven 9

Na dat de koers der Schipbefticrders Itrekt:

Elks zeil-iuig vangt na fchikking en regeeren.

En zonder werk van wenden ende kecren

Loopt zynen ftreek , na 't voordel is bedekt,
,

Door eene Tyd in 't algemeen gegeeven

,

Van Godes hand , aan 't menfchelyke leven

,

Gaat de eene wel en fnel ter Hemelwaard

,

En de ander weer , in tegendeel ter Hellen

,

Na dat het Hert zyn koers komt aan te dellen

,

In dezen tocht van 's levens overvaart.

De wind is goed , na wenfèn en behaagen

,

En koeld vry op , by menigte van dagen

;

Zo iemant zyn verkeerden aanleg vind

,

Wend roer en zeil , en alle zyne zaaken

,

Om noch by tyds een beter gang te maaken

,

Door *t goed gebruik van deze levens wind

:

Eer dat zy dild van in zyn zeil te blaazen

,

Eer dat hy door en breekt tot groot veri?aazen

,

Aan



4 DeBYKORF
Aan eenen hoek , daar zyn verkeerde keur

En quaade wil hem onbedachtzaam voerden,

Terwyl \ verderf , allengsjes op hem loerden.

Voorzichtigheid komt groote quaaden veur.

Jezaias XLIX: 8.

.Izo zeid de HEERE ^ In den tyd des wel-

hehaagens hebbe ik u "verhoort , en ten dage des Heils

hebbe ik u geholpen : en ik zal u bewaaren , en ik

zal u geeven tot een ^verbond des volks ^ om het aard-

ryk op te richten , om de verwoefie erfenijfen te doen

he-erven.

Romeinen XIII: ii.

En dit [zegge ik te meer"] dewyle wy de gelegent-

beid des tyds weeten , dat het de uure ts , dat ivy

nu uit den Jlaap opwaaken : want de zaligheid is

ons nu naarder , dan doe wy [eerjf^ gelooftthebben,

E P H E 2 E N V : I ƒ, 1 6, 1 7.

Ziet dan hoe gy 'voorzichtelyk wandeld : niet als

onwyze , 77iaar als wyze.

Den tyd uitkoopende 5 dewyle de dagen hoos

zyn.

Daarom en zyt niet onverftandig j maar verftaat

welke de wille des Heersn zy.

KOLOS^



DES GEMOED S. f

KOLOSSENSEN IV: f.

Wmdeld met wysheid by de geene diehuiten zyn^

den hequaamen tyd uitkoo^ende.

Hebreen XII: 15-.

toeziende dat niet iemant en 'verachtere van de

genade Gods : dat niet eenige wortel der bitterheid

opwaards fpruitende beroerte en maake , en door

dezelve veele ontreinigd en worden.

Jakobus III: 4.

Ziet ook de fcheepen , hoewel ze zo groot zyn^

en van harde winden gedreeven , zy worden omme
gewend van een zeer klein roer , waar heemn ook

de begeerte desftierders wil.

1 Petrus III:^i7, 18.

Gy dan , geliefde ,
[zulks] te vooren weetende ,

wacht u dat gy niet door de verleidinge der grouwe^

lyke menfchen mede afgerukt en word , en uitvalt

van uwe vaftigheid.

Maar wa/l op in de genade en kcnnijfe onzes

Heeren en Zaligmaakers Jezus Chriftus. Hem zy
de heerlykheid^ heide nUy en in den dag der eeuwig-*

beid. Amen.

Het



6 DeBYKORF
Het oud GEBOUW.

Zy zyndcr geweeft.

M'^ant alle vlees is als gras , en alle heerlykheid des

menfchen is als een hloeme des gras. Het gras is ver-

dorret , en zyn hloeme is afgevallen. Maar het woord des

Heeren hlyft in der eeuwigheid : en dit is het woord dat

onder u verkondigt is. i Petrus Iv 24, 2 ƒ.
Wat



DES GEMOED S. 7

^ ïfat hier blyfty ah wy heenengaan,

Brengt de arme Ziel , geen voordeel aan.

J\h ik hei Öud Gebouw aanfchouwj

Dan denk ik : ó waar zyn 2c nouw

!

Die handen , die dit alles maakten.

Toen 't in zyn cerftc üand geraakten

!

Het werk bleef na zy gingen of,
*'

En leggen lang in *t zand en ftof

,

Verrot , verfchooven en verfmcetcn,

Voor honderd jaaren lang vergeetcn.

ó Hebben zy niet aars gedaan

,

Hoe mag het met haar Zielen ftaan

!

Waar mogen zy helaas gaan dooien,

In duifternis en naare holen !

V/ant altyd ilond de mecfte hoop

,

Na de algcmeene werelds loop :

Maar hebben zy in haarc dagen,

Haar handen aan het werk geflaagen 5

En 't herte aan de wille Gods

,

Zy bouwde muuren als een Rots*

Zo zynder vcèl voor oiis verfGhccnen

,

En weder van 't Tooneel verdwecncni

B Nu



8 DeBYKORF
Nu is het uw' en myne beurt,

Dat doch de tyd niet heene fleurd

,

Met maakcn van veel aardfe dingen

,

Die blceven als wy heene gingen.

Maar dat wy maaken in ons hert

,

Het geen dat mee genomen werd

,

En eeuwig blyft , in 't Eeuwig leven ,

Waar toe ons aanflag is gcgccven

,

Gelegentheid en plaats en tyd,

Een ieder doe dan zyne vlyt.

z
Psalm XXXIX: 6,7.

^iet , gy hebt myne dagen een handbreed ge-

fteU 5 en myn leeftyd is als niets "voor u >" immers

is een ider menfche , [ hoe ] "uaft hy ftaat , enkel

idelheid , Sela !

Immers wandeld de menfche [als'] in een beeld ^

immers woelenze idelyk : men brengt by een , en

men weet niet wie het na zich neemen zal.

En Psalm XC: 3.

Gy doet den menfche weder keeren tot verbryze-

linge : en zegt , Keerd weder gy menfchen kinde-

ren.

En



DES G E M O E D S.

En Psalm CXLIV: 4.

De menfche is de idelheid geïyk : zyne dagen

Zyn als een voorhy gaande fchadirdue.

Je 2 AI AS XL: 6,7,8.

Een fiem-me zeid : Roept , en hy zeid^ Wat
zal ik roepen ? Alle vlees is gras , en alle zyne goe^

dertierenheid als een hloeyne des velds.

Het gras verdord , de hloeme valt af , als de

Geeft des HEEREN daar in hlaafi : voorwaar
het volk is gras.

Het gras verdord^ de hloeme valt af : maar het

woord onzes Gods beftaat in der eetnvigheid.

lJOANNESlI:i7»

En de wereld gaat voorhy , en haare hegeerlyk»

heid : maar die den wille Gods doet , hlyft in der

eeuwigheid.

B% D s
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De brug.
Zonder dit was 't mis.

Jezus Zetde tot hem , ïk hen de weg , en de waarheid,

en het leve»» Niemant en komt tot den Vader dan

door m, Joaniies XIV: 6.

Daar



BES G E M o E D S- 11

Daar is een Overgang bereid^

Zo maar , uw weg , u daar toe leid.

V,oorzichtigheid heeft ondernomen

,

Aldus een middel op te flaan.

Om over 't watertje te komen

,

Waar voor men aars moeft blyvcn ftaan.

Zo is aan 't menfchelyke leven,

Dat wand'len moet door deze tyd,

Uit gunft van hem die 't al moet geeven^

Een heilzaam middel toebereid \

Een overgang van dezer aarde.

Tot in het zalig Hcmelryk y

De Menfïhheid Chrifti , hoog van waarde,

By wien geen waarden is gclyk.

Maar 't pad \ om daar op uit te komen

,

Is doornig , homp'Iig , hard en fmal

,

En eill een onophoud'Iyk fchroomen

,

Om niet te komen tot den val.

Doch veele , die 't zo naauw niet mikken 3

Gaan liever over 't ruime veld

,

Op dat ze haar uitlpoor niet beflikkcn
5

Ep alles dat na vryheid held.

B 5 Zo
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Zo komt men dan ten langen lede

,

Het toebereide middel mis,

Gcfcheiden van her alderbede.

Voor *c water daar geen Brug en is.

Dan zal men onderdaan te waaden

,

Maar 't heeft een diepe, diepe grond.

Die zich geduurig wil verzaaden

,

Met hem ó'ie 'c waaden onderftond.

ó Diepe grond , van Dood en Helle

!

Wy moeren gang op beter Mk,

Psalm XXV: 12,13,14,15'.

W ie is de man , die den HEERE weeft ? Hi
zal hem onderwyzeninden weg^ \die}ï\ hyzalbeb-
hen te verkiezen.

Zyne ziele zal vernachten in het goede : en zyn
zaad zal de aarde be-erven.

De verhorgentheid des HEEREN is voor de
geene die hem vreezen

', en zyn verhond, om hen
[dte] hekend te maaken.
Myne oogen zyn geduuriglyk op den HEE RE-,

'want hy zal myne voeten uit het net uitvoeren.

En Psalm LXXXVI: ir.

Leerdmy, HEERE, tnven^eg, ik zal in
wwe waarheid ivandelen : vereenigd myn berte tot
fle vrecze mve.s Naams,
•• Spreu-



DES G E M o E D S. 15

Spreuken XI: s*

De gerechtigheid des oprechten maakt zynen weg
recht : maar degodlooze valt door zyne godloosheid.

En Kapittel XVI: is.

Daar is een weg die iemant recht fchynd : maar

het laatfle van dien , zyn wegen des doods,

JOANNES X : 9.

Ik hen de deure : indien iemant door my ingaat^

die zal behouden worden : en hy zal ingaan 5 en

uitgaan 5 en weide vinden.

En Kapittel XIV: 6.

Jezus zeide tot hem , Ik hen de weg , en de waar-
heid.^ en het leven. Niemant en komt tot den Va-^

dcr^ dan door my.

Hebreen XII: 24.

Ende tot den Middelaar des Nieuwen I'eftaments

Jezus 5 en het hloed der hefprenginge 5 dat hetere

dingen [preekt dan Abel.

Openbaaringe XXII: 14.

Zalig zyn ze die zyne geboden doen , op dat haare

'

macht zy aan den Boom des levens^ en zy door ds

poorten mogen ingaan in de ftad.

B 4 De



H DeBYKORF
De ZEEBAAK,

XpI rpyding 5 en leiding.

Dit gehad heveeje ik u
,
\mYn\ zoons 7'imotheus , dm

gy na de prcphcti^n die van u voorgegaan zyn , in dezelve
den goeden ftrydflrydei : houdende het geloove , en ^en

foede konfcieiitie , welke zommige verflooten hebbende van
et geloove Schipbreuk geleeden hebben, I Till^Pth; I:

vers 18,19,



D E s G E M o E D S. if

Het Voorlicht is wel nut en goed ^

Zo gy uw Oogen open doet.

D,e Baak , die aan den Oever ftaat.

Om voor te komen droevig quaad

,

Door toezien en voorzichtig myde 5

Op dat de Schipper met zyn vracht 5

By donker in de holle nacht

,

Met man en al geen Schipbreuk lydc

:

Die wyft ons ook met eenen aan

,

Hoe veelc Baakens dat 'er ftaan:

Aan d'Oever van het menfch'lyk leven,

Daar ider met een kofl'lyk goed,

In 't breekbaar Schip van vlees en bloed

Opl 's werelds Zee , voorby moet flrceven.

Hoe veele Baakens van verdriet!

Aan 't hoekje daar het vaartuig ftiet.

En ging met man en goed te gronde*,

Dies zie een ider beter toe,

Op dat hy wyzelyker doe.

En niet , als and*rc werd verflonde.

Ook zynder Baakens die daar ftaan,

Om vdliglyk op aan te gaan,

Bjr Tot

)



t6 DeBYKORF
Tot in des Hemels fchoonc haven

,

Door Gods Geboden toebereid ,

Die , al voor lang , van ouden tyd

,

In 's Werelds Zee haar lichten gaven.

Hebreen X: 19,20,21,22,23,24,25-.

D,ewyie wy dan , broeders , vrynwedigheid hebhen

om in te gaan in V Heiligdom door het bloed van

Jezus ^

Op eenen "jerfen en levendigen weg , tuelken hy ons

ingewyet heeft door het 'voorhangfel ^ dat is [door~\

zyn 'vlees :

En [dewylewy hebben"] eenengrooten Priefer over

het Huis Gods

:

Zo laat ons toegaan met een vjaarachtig herte , in

volle verzekertheid des geloofs , \onze'] herten gerei-

nigt zynde van de quaade konfcientie , en het lichaam

gewaffen zynde met rein water

:

Laat ons de onwankelbaare belydeniffe der hoope

[yaf] houden :
(
want die het belooft heeft is ge-

trouw.)

En laat ons op malkanderen acht neemen , tot op^

fcherpinge der liefde en der goede werken

:

En laat ons onze onderlinge by-een-komften niet

nalaaten
, gclyk zommige de gewoonte hebben , maar

[malkanderen] vermaanen : en [dat'] zo veelte meer
als gy ziet dat de dag nadert.

En



p E s G E M o E D S. 47

En Kapittel XII: 1,2.

Daarord dan ook 5 al-zo v:y zonoot een 'wolke der

getuigen rondom ons hebhen liggende , laat ons af-

leggen alle lafi ^ en de zonde die [ons'] licbtelyk om-

ringd y en Uat ons met lydzaamheid hopen de loop-

haane , die ons ^Joorgepeld is

:

Ziende op den Overfien leidsynan en'üoleinderdes

geloofs Jezus , dewelke toot de vreugd die hem
'voorgejidd 'was 5 het kruize heeft 'verdraagen en

de fchande ^veracht , en is gezeten aan de rechter-

IJjand'j des troons Gods.

En Kapittel XIII: 7.

Gedenkt uwer njoorgangeren , die u het woord

Gods gefprooken hellen : [ende] zwlgt haar geloove

7ia 5 aanfchouwende de uitkomfte [_haarer'] wande-

linge.

, 2 Petrus II: 6.

En de fteden van Sodoma en Gomorra tot ajfen

verbrandende , met omkecringe veroordeelt heeft ,

en tot een exempel gezet den geerien die godloozelyk

zouden keven.

IDe



^8 De BYKORF
De Molen door water beweegd,

Lecven, doctlccvcq.

JLZ.

Gelykerwys my de ïeevendt Vadergezonden heeft , ejg ik

leeve 'door den Vader
^
[alzó\ die my eet^ dezelve zal leeven

door my. Dit is het brooddat uitden Hemel neder gedaald

is, Ntetgehk uwe vaders hetManna gegeeten hebben , en

zyn geftorven : die dit brood CQt zal /» der eeuwigheid

ieeven. JoannesVI: 5"7,y^.

Daar^s
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Daar*s wel een Dryving , die u raakte

Is 't levens Rad maar losgemaakt.

iJLet watertje dat ftadig dryfc.

Kan 't zwaare Molen-rad doen draaijen.

Dat anders onbeweegMyk blyft

,

En van zich geen gebruik laat maaijen.

Een ftadige gedachten vloed ,

Van 't eeuwig goed, op 't hert gedrecven^

Beweegd de Molen van 't Gemoed,

En doet de zucht in Gode leeven.

Zo maald de Geeft het Zielen brood

,

Door 't zwaar gewigtig ftadig vryven

;

Ontfangt de bloem in zynen fchoot

,

En kat de bolfter buiten blyven.

J^' Dien bolfter aller tyd'lykheid.

Die niemants honger kan verzaaden ,

Dies hem de luft óit% hemels fcheid

,

Én alle wyzen hem verfmaaden.

Op dat zy 't allereelfte pit,

(Waar van den bolfter is verfmecten)

Dat onder hem verborgen zit,

Als zuiver brood voor eeuwig eeten,

ó Bron!



ao D E B Y K O R ]?

6 Bron ! des leevens voor de Ziel

,

Door Jezus Chriftus heen gedrceven ,

Vak ftadig op ons herten wiel

,

Op dat wy ftadig door u Icevcn.

o
Handelingen XVII: 27,28.

p dat zy den Heere zouden zoeken , ofzy hem
immers taften en vinden mogten : hoe-vjel hy niet

verre en is van een igelyk van ons.

TVant in hem keven wy , en beweegen ons , en

zyn wy : gelyk ook eenige van uwe Poëten gezegd

hebben^ Want wy zyn ook zyn geftachte.

Romeiken VlII: 9,10,11.

Doch gy-Iieden en zyt niet in den vïeefe , maar
in den Geeft , zo anders de Geeft Gods in u woond.

Maar zo iemant den Geefï van Chriftus niet en heeft

^

die en komt hem niet tos.

En indien Chriftus in ulieden is , zo is wel V
lichaam dood om der zonden wille : maar de geeft

is leven om der gerechtigheid wille.

En indien de Geeft des geenen die Jezus uit den

dooden opgewekt heeft ^ in u woond ^ zo zal hy die

Chriftus uit den dooden opgewekt heeft , ook uwc
fierfelyke lichaamen leevendig maaken 5 door zynen

Geeft die in u woonch

Gala-
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Galaten II: 20.

Ik benmet Chrijiusgekruifi . En ik leeve , [docFl

niet meer ik , maar Chrijius leefd in my : en het

geene ik nu in V "vlees leeve : dat leeve ik door het

geloove des Zoons GodSy die my lief gehad heeft ^

en hem zelven voor my overgegeeven heeft.

En Kapittel III: 11,12.

En dat niemant door de Wet gerechtvaardigt en

nnord voor God^ is openbaar: Want de rechtvaar^

dige zal uit den geloove leeven.

Doch de Wet en is niet uit den geloove : maar
de menfche die deze dingen doet , zal door dezelve

keven,

I JOANNES I: 2.

Want het leeven is geopenbaard , en'wy hebben

het gezien , en voy getuigen , en verkondigen ulie^

den dat eeuwige leven , hetisüelk by den Vaderwas

^

in 07ts is geopenbaard.

D £
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De W I L G e boom.

De tyd brengt Leliën en Roözcn,

Zalig is de rnan die vertoekinge verdraagt: watit als

hy beproefd zal geweeft zyn ,. zo zal hy de kroone des lee^

'vens ontfangen^ welke de Heere beloofd heeft den geenen

dii hem li^hebben. Jakobus 1 : 1 2.

Ken
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Een onaanzienelyk Vertoon^

Werd y door verandering welfchoón.

D,e Water-wilg , nu dikmaal afgehouwen

,

Geworden tot een bonkelige knoeft,

Is ongedaan en haat'lyk in 't aanfchouwen

,

Verouderd , hol
,
gefchilfert , dor en woeft.

Doch , als den tyd de vroeg'ling zal ontfluitcn

,

Uit zyne deugd , die heim'lyk in hem woond

,

Maakt hy fieraad van jonge groene fpruiten.

Waar mee zyn kruin behaag'Jyk werd gekroond.

Schep moed , ó menfch ! in veelderlei elendcn

,

Gebukt 5 gekromd , verouderd en verfchroeid
,

De rype tyd des Hceren zal het wenden

,

Op dat de kroon op uwen fcheedel bloeid.

Die werd u dan door niemant afgehouwen ,

Maar tot fieraad en eindelooze vreugd

En eer voor God , zult gy ze eeuwig houwen.

En uit haar kracht werd gy geheel verjeugd.

ó ! Oude ftruik van 't menfchelyke leven

,

Houd u terwyl aan vroomheids waterkant.

Die uwen dorft geftadig vocht kan geeven

,

Tot dat gy werd in 't Paradys verplant,

C Wan-
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Wanneer gy hebt in hoopcn en vertrouwen

,

De dorre tyd des winters door geftaan

,

En uwe kracht , ter uitwas zo behouwen

,

Om t'zyner tyd in groenheid op te gaan.

Job V: 17,18.

jLJlet , gelukzalig is de menfche , den welken God

ftraft : daarom en 'verwerpt de kajlydinge des AU
machtigen niet.

Want hy doet fmerte aan , en hy verbind 5 hy

doorwond , en zyne handen heelen.

Spreuken III: 11,12.

Myn zoon , en verwerpt de tucht des HER-
REN niet : ende en weefi niet verdrietig over

zyne kajlydinge

:

TVant de HEERE kaftyd den geenen die hy

lief heeft -, ja gelyk een vader den zoone [_in den

welken\ hy een welhehaagen heeft.

Romeinen V: 3, 4, 5'.

En niet alleenlyk [dit
, ] maar wy roemen ook in

de verdrukkingen : weetende dat de verdrukkinge lyd'

zaamheid werkt :

En de lydzaamheid bevindinge j en de bevindinge

hoope :

En
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En de hoope en hefchaamd niet , om dat de liefde

'Gods in onze hertin uitgeftort is door den Heiligen

'Geeft 5 die ons is gegeeven.

Hebreen XII: ^,6,7.

En gy helt ^uergeeten de 'vermaaninge , die tot U

als tot zoonen [preekt , Myn zoone , en acht niét

klein de kaftydinge des Heeren , noch en hezwykt niet

als gy 'van hem geftraft word,

JVantdien de Heere liefheeft , kaftydhyi en hy

geeffeld eenen igelyken zoone dien hy aanneemt. ,

Indien gy de kaftydinge 'verdraagd , zo draagd

hem God tegen u als zoonen : {want wat zoone is Vr
dien de Valer niet en kaftyd?)

1 Petrus I: 6, 7.

In welken gy u verheugd^ nu een weinig [tydl^

(zo het noodig is) bedroeft zynde doormenigerlei ver-

Op dat de leproevinge uwesgeloof

s

, die veelkofte^

lyker is dan des gouds , het welk vergaat , en door

het vmir beproeft word y bevonden worde te zyn tot

lof 5 en eere , en heerlykheid 5 in de openhaaring€

"jan Jezus Chriftus,

Ópenbaaringe III: 19.

Zo wie ik lief hebbe , die beftraffe en kaftyde ik

:

*weeft dan iverig^ en bekeerd u.

Ca De
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De schildpad.
Nooit van huis.

Ziet , des HEEREN ooge is over de geem die hem
vreezen , op de geene die op zynegoedertierenheid hoopen ;

Om haare ziele van den dood te redden , en om haar byV
leven te houden in den honger. Onze ziele verheid dejt

HEERE ; hy is onze hfflpe ^ en Qffzcfchild, Pfalm.

XXXIIl; 18,19, zo*
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Die zich , in Godes hand heruit.

Is altyd fhuis ,/en nimmer uit.

H,et vafte Schild dat hem verfchoond

,

Is ook zyn huis , daar hy in woond 5

Dat draagt hy t'aller plaatfen mede

,

Haald hy het hoofd en pooten in

Zo ruft hy wel na zyncn zin

,

En fchuild voor ongeval in vrede.

ó! Dat de fchuttende rondas,

Ons ook zo tot een wooning was

!

Die wy doch nimmer van ons lieten

,

Maar altyd droegen heen en weer ,

En mede voerden , op en neer

,

Dan mogt de Vyand pylen fchieten.

Dat vafte Schild , aandachtigheid

,

Daar 'c herte in befloten leid

,

Gedekt , van onder en van boven

,

En kroopen daar meê in het dal

,

Om niet te barften door een val.

Dat was te pryzen en te looven.

ó Bloote menfch ! die fchuilen wild

,

Zet uwe wooning onder 't Schild

,

C 5 Van
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Van in de vreeze Gods té leeven.

Op dat gy in de tyd van nood,

Niet werd gevonden , naakt en bloot.

Maar met een Ziels bcfchut omgeevcn.
Veel fchuilen onder werelds goed,

Doch dat is poiaard voor de voet

,

Van 's Vyands harde enzwaare treeden;

Maar dat hier vooren is gemeld.
Is machtig tegen zyn geweld ,

Zo blyfc het binncndeel in vreden.

G
Psalm XVIII: 31. '

ods weg is volmaakt', de reden des HERREN
is doorloutert

5 hy is een fchild , allen die op
betrouwen.

En Psalm XXXV: i, 2,

^-mfl 5 HE ERE ^ met myne twifters > (ïryd
met myne heftryders.

Grypt denfchild en rondajfe , enftaat op tot my^
ner hulp, ^ :> j t j

En Psalm LXXXIX: 16,17,18,19,

kent: o HE ERE, zy zullen in het licht uwes
aanjchyns wandelen.

Zy
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Zy zullen haar den gantfen dag 'verheugen in

uwen Naame : en door uwe gerechtigheid 'verhoogt

worden.

Want gy zyt de heerlykheid haarer fterkte : en

door u welbehaagen zal onzen hoorn verhoogt wor^

den.

Want onze fchild is van den HEERE ; enon-

ze Koning is van den Heiligen Ifrdèls,

En Psalm CXIX: 114.

Gy zyt myne fchuil-plaatfe , en myn fchild 5 op

u woord hebbe ik gehoopt.

Ephezen VI: 10, lu

Vorders , myne Broeders , wordet krachtig in den

Heere ^ en in de fterkte zyner macht.

Doet aan de geheele wapenruftinge Gods^ opdat

gy konnet ftaan tegen de liftige o?nkidingen des Dui'
vels.

En Vers 16.

Boven alaangenomen hebbende den fchild des ge-

loofs , met welken gy alle de vuurige pylen des hoozen

zult konnen uitbluffen.

C 4 Het
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Het verschiet,

Geduurig nader.

HEER E, maakt my hekend myn einde , en welke

de maate mf/ier dagen zy ; dat ik weete , hoe lerganke-

lyk ik zy. 2iet^ gy hebt myne dagen een hand breed ge-

field , en myn leeftyd is als niets voor u ; immers is een

ider menfche ,
[hoe"] vaji hyfiaaty enkel idelheid ^ Sela!

Pfalm XXXIX: r^ó.
Hoc
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Hoever, Verdriet, cf Blydfehap zy

,

Het komt toch eindeling nabj.

üe wiflè dood , is ider eens verfchiet,

Terwyl hy gaat op 's levens wegen

,

't Geen hy van ver en flaauw voor oogen ziet,

Recht op zyn wandelfpoor gelegen.

Die beter wacht als daar hy zich bevind.

Heeft fteeds het oog daar op geflagen

,

Terwyl hy merkt hoe dat de naad^ring wind,

Zo fchept zyn hert een welbehaagen.

Maar die de weg waar op hy ftaat en gaar.

Heeft tot zyn luft en ruft vcrkooren

En aan diens eind te moed ziet , leed en quaad,

^
't Geen hem met dreigen komt te vooren :

Die is bezwaard wyl 't fcheemerd voor 't gezicht

,

Veel liever wil hy dat vergeeten,

En maaken 't hert door achteloosheid licht

,

Om van geen laft voor af te weeten.

Hy draaid het oog , ofrechts , oflinks daar van

,

Of voor zich neder, met de dieren:

Doch die zo doet , helaas wat gaat hem an

!

Wyl hy die klip niet mis kan ftieren.
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Wy alle gaan fteeds onvermydMyk voort.

Dies komt het ver veifchiet ons nader,

Tot wy het oog opheffen voor de poort,

Er» gaan tot beter of tot quaader.

Dies is het goed, en 't moet noodwendig zyn,

Dat eik van ons een weg verkieze,

Daar 't ver verfchiet hem zoet ind'oogen fchyn.

En 't Tegenwoordige doet verliezc

,

oWifledood ! en grootc Eeuwigheid,

Weeft gy naby , als of gy voor ons leid.

Psalm LXIII: 2.

vJ' God^ gy zytmyn God^ ik zoeke u inden da--,

geraad , myne ziele dorftet na u , myn vlees 'ver-

langd na u : in een land , dor , en mat , zonder

water.

Dan IE L XII: 13.

Maar gy ,
gaat heenen tot het einde , want gy

zult ruften , en zult opftaan in u lof , in V einde

der dagen.

Romeinen VIII: 24, 25'.

Want wy zyn in hoope zalig geworden. Dehoo^,

pe nu die gezien word en is geen hoope : want het

geene iemant ziet waarom zal hy hei ook hoopen ?

Maar
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Maar indien wy hoopen het geene wy niet en zien ,

zo verwachten wy het met lydzaamheid.

2 KORINTHEN V: 1,2.

IVant wy weeten , dat , zo onz'' aardfe huis de-

zes tabernakels gehrooken word^ wyeen gebouw van
God hebben , een huis niet met handen gemaakt ,

[maarj eeuwig , in de Hemelen.

Want ook in dezen zuchten wy , verlangende

met onze woonjieede , die uit den Hemel is , over--

kleed te worden.

En Vers 8,9,10.

Maar wy hebben goeden moed , en hebben meer

hehaagen om uit het lichaam uit te woonen , en by

den Heere in te woonen.

Daarom zyn wy ook zeer begeerig , het zy inwoo-

nende ^ het zy nitwoonende , om hem welbehaage-

lyk te zyn.

TVant wy alle moeten geopenbaard worden voor

den rechterftoelvan Chrifius^ op dat een igelyk weg
draage het geene door het lichaam \_gefchied^ na dat

by gedaan heeft 5 het zy goed^ het zy quaad.

Hebreen IX: 27.

En gelyk het den menfche gezet is eenmaal te

Jierven 5 en daar na het oordeel,

D E
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De trekschuit.

Zo gy los legt , en vaft hecht.

zt:

2.0 iemant\ my diend^ die volge my: e» daar ik hcn^'

aldaar zalook myn dienaar zyn, Kn zo iemant mydier;^
de Vader zal hem eeren. .:-^%"'

£» ik , zo wanneer ik van der aarde zal verhoogd zyn ,

zal2;,e alle tot my trekken* Joaniies^KlI: 26 en 32.

Gods
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Gods Hand , die trekt u ; houdmaar vajï

,

Zo gaat gy voort , met al uw laji.

Xs 't lyntje vaft , gelyk het hoord

,

Zo gaat de laft gemak'lyk voort

;

Maar 't Schuitje moet in 't water leggen.

Zo 't op het land en zandgrond fting.

Zo was het een ondocn'Iyk ding,

Het geen men niemant hoeft te zeggen :

Zo ook 5 ó menfch ! zo zeer bezwaard

,

Die gaaren licht en verder waard

,

Daar*s wel een hand die voort zouw trekken i

Dreef maar de fchuit van vlees en bloed.

Op 't water van een week gemoed

,

Om zich van hier na huis te ftrekken :

En hechten 't her te met een knoop.

Door 't lyntje van geloof en hoop

,

Aan Godes macht en zynen wille,

Zo ging de reis uw's leevens voort,

Na de aller-aangenaamfte oord ,

Al fliep gy , en al zat gy flillej

Gelyk de man in*t Schuitje doet.

Die zittende zyn voortgang fpoed,
Zo
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Zo gaan de nachten en de dagen

,

Schoon ongemerkt, doch fnel na 't End,
Waar door een Ziel , tot God gewend,

Gcftaag na Hem werd voort gedraagen.

Psalm LXIII: 9,

iyXyne ziele kleefd u achter aan : uwe rechtev'^
hand onderfteund tuy.

M
H o o G E l: 1 : 4,

trekt my , wy zullen u na hopen : de Koning^
heejt my gehragt in zyne hinnenkameren

, wy zul-
len ons verheugen

, en in u verblyden 5 wy zullen
uwe mtneemende liefde vermelden

, meer dan den
wyn : de oprechte hebben u lief,

JOANNES VI: 44.

memant en kan tot my komen , het zy dat de
Vader die my gezonden heeft , hem trekke : en ik
zal hem opwekken ten uiterften dage,

Romeinen XII: 9.

De liefde zy ongeveinft. Hebt eenen afkeer van
t booze^ en hangd het goede aan,

I Ko^



D E s G E M o E D S. 37

I KORINTHEN VI: 17.

Maar die den Heere aanhangt , is een geefi

[met hem.']

Galaten I: 4.

Die hem zeïven gegeeven heeft voor onze zon^

den , op. dat hy ons trekken zoude uit deze tegen^

woordige hooze wereld , na den wille onzes Gods

en Vaders.

KOLOSSENSEN I: 10.

Op dat gy moogt wandelen waardiglyk den Hee-^

re tot alle behaaglykheid , in alle goede werken

'vrucht draagende , en wajfende in de kennijfe

Gods,

En Vers 13.

Die ons getrokken heeft uit de macht der duifter*

nijfe 5 en overgezet heeft in het Koningryke des

Zoons zyner liefde.

Hbt
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Het KOOPVAARDY SCHIP.

Het geen naby is , zoekt men ven

xz;.

Welgelukzalig is de menfche{^die] wysheldvind', en de

menfche [_dte'] verftandigheid voortbrengt. Want haaren
koophandel is heter dan den koophandel van zilver ; en
haare inkomften dan het uitgegraaven goud. Spreuken
III: 13,14.

Vit
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Die tiitvaard na het befte land,

Haald befle Waar , tia zyne kant.

o gaat het Scheepjen ïiecnc vaaren

,

Na 't vreemde en vergelcgen Jand

,

Om veciderhande Koopmans Waaren

,

Te brenge aan geenc en deze kant.

Daar durft men part en deel aan houwen

,

Op hoop van makkelyke winft,

Na Koopmans oordeel en vertrouwen

,

Die veeltyds niet en oogt op 't rainft.

Al word het van gevaar beftreeden ,

Van Baaren , Roover, zand en klip.

Gedreigd van boven en beneden ,

Noch vind men Reeders tot het Schip.

Zy durven 't lieve geldje waagen

,

Alfchoon op zulk een hazard aan

,

Zo trekt het zoete welbehaagen,

Zo word het al om winft gedaan:

Maar 't Schip dat Chriftus aan beftcedcn

,

Van zyne arme broedcrfchap

,

Daar luft fchicr niemant aan te reeden

,

En zo het komt , zo is 't maar krap.

D Het
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Het land is hem te ver gelegen.

De Zee is hem te diep en wyd

,

Hoewel de winft en groote zegen

,

Hem duidelyk is toe gezeid >

En niet zo hach'lyk als het ander

,

Daar 't hangt aan luk of ongeluk :

ó Gaauwe man , al zyt gy fchrander ,

Hier bjykt het redenlooze ftuk :

Gy durft het aan 't Geval wel waagen

,

En niet met d'Aldertrouwfte God,
Denkt hoe 't 'er eenmaal op zal daagen

,

Als dezen handel werd befpot.

Job XXVIII: 12,13,14,1^

lyAaar de wysheld , van waar zal ze gevonden
worden ? en waar is de plaat[e des verftands ?
De men/ebeen weet haare waarde niet: en zy en

word niet gevonden in het land der levendigen.
Be afgrond zeid ^ Zy enis inmyniet : en de zee

zetd^ Zy en is niet by my.
Het geflooten goud en kan voor haar niet gegee-

ven worden: en met zilver en kan haaren prys niet
worden opgewoogen,

Ên Vers 20,21,22,23.

^
Biewysheiddan^ van waar komt ze? en waar

ts de plaatfe des verftands ?

Want
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Want zy is 'uerhoolen voor de oogen aller leven^

digen ; en voor het gevogelte des Hemels is zy ver-

borgen.

Het verderft en de dood zeggen -y Haar geruchte

hebben wy met onze ooren gehoort.

God verftaat haaren weg : en hy weet haare

plaatfe.

En Vers 28.

Maar tot den menfche heeft hy gezeid\ Ziet^ de

vreeze des Heeren is de wysheid: envanhet quaade

te wyken , is het verfland.

Spreuken XVI: 16,17.

Hoe veel beter is het^ wysheid te bekomen^ dan
uitge^aaven goud ? en uitneemender , verftand te

hekomen , dan zilver ?

De baane der oprechten is^ van het quaadaf te

wyken : hy behoed zyne ziele , die zynen weg be*

waard.

Mat th: XVI: 26.

Want wat baatet een menfche , zo hy de geheele

wereld gewind j en lydfchaadezyner ziele? Ofwat
zal een menfche geeven tot lofjinge van zyne ziele ?

En Kapittel XXV: 45-.

Dan zal hy haar antwoorden en zeggen , Foor'-

waar zegge ik u : voor zo veel gy \_dit~\ een van de-'

ze minfte niet gedaan en hebt ^ zo en hebt gy hetmy
ook niet gedaan,

D % Dfi
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D E P L O E G.

Vcrbrookcn tot rechte heeling.

iVant onze lichte verdrukklnge , die zeer haaft voor-

hy igaat^l werkt om een gants zeer uitneemend eeu*

wig ge-wigtf der kecrlykheid. aKorinthenlV: 17»

N^
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Na ^t breeken volgt een beter Heel,

En geeft zyn Meefter '/ befte DeeL

VjTelyk het knd doorfnecden werd,

Zo fnyd Gods hand door 's mcnfchcn hert

,

Op dat het voor hem open leggej

En dan , na dat het is bezaaid

,

De geeft zyn eedle vruchten maaid,

En lof en dank , den hoogden zegge.

Wat's dan de Ploeg die 't hert doorfnyd ?

Dat's lyd , en ftryd en bitterheid.

Wat's dan de vrucht , die zulks zal geevcn ? •

Geloof en hoop op 't hooglte goed

,

In Ziel en Geeft een vreedzaam zoet

,

En eindeling het eeuwig leven.

Dat is een koftelyke vrucht

,

Wel waardig onzer Zielen zucht

,

En om verbrookenheid te lyden

,

En om te wachten in geduld

,

Tot dezen Oogft-tyd werd vervuld ,

En ons die eed'le vrucht laat fnyden.

Zo blyft men niet als 't woefte veld

,

Dat ongcplocgd en ongefteld,

D 5 Na



44 DeBYKORF
Na eigen zin en welbehaagcn.

Uit zynen onbcreidcn aard ,

Een wildernis van onkruid baard ,

En vecle diil'len komt te draagen,

Gelyk het onbereidc hert

,

Voor God 5 helaas I bevonden werd.

jLjiet 5

Job V: 17,18.

gelukzalig is de menfche , den ivelken God

ftraft i daarom en verwerp de kaftydinge des AU
machtigen niet.

Want hy doet frnerte aan , en hy verbind j hy

doorwond , en zyne handen heelen,

Romeinen VIII: 18.

Want ik houde het daar voor , dat het lyden de^

zes tegenwoordigen tyds , niet en is te waardeeren

tegen de heerlykloeid , die aan ons zal geopenbaard

worden.

Jakobus I: 12.

Zalig is de man die verzoekinge verdraagt : want
als hy beproeft zal geweeft zyn^ zo zal hy dekroo-

ne des levens ontfangen , welke de Heere belooft

heeft den geenen die hem' lief hebben.
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f

En Kapittel V: 7,8.

Zo zyt dan Jangmoedig , broeders , tot de toe-

komfte des Heeren. Ziet , de landman verwacht

de koftelyke vrucht des lands , langmoedig zynde over

dezelve , tot dat het den vroegen enfpaaden regen

zal hebhen ontfangen.

Weefl gy ook langmoedig^ verfterktuwe herten-^

vjant de toekomfie des Heeren genaakt.

I Petrus IV: 12,13.

Geliefde , en houd u niet vreemd over de hitte

[der verdrukkinge] onder u , die u gefchied tot ver^

zoekinge , als of u \iets'\ vreemds over quame

:

Maar gelyk gy gemeenfchap hebt aan het lyden

'oan Chriftus^ [alzo'] verblyd u : op dat gy ook in de

openbaaringe zyner heerlykheid u moogt verblyden en

verheugen.

Openbaaringe III: 19.

Zo wie ik lief hebbe , die befiraffeenkajiydeik ;

weefi dan iverig 5 en bekeerd u.

D 4 D^
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Van hier , na beter.

2o dat ik zegge ; Och dat my temant vkugeïen ,
ah

eener duive
,
gofve l Ik zoude heenen vliegen^ waar tk

hlyven mogte, Pfalm LV ; 7.
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Js 't hier niet wel voor onze flandy

Vaar is noch wel een ander land.

Jl^ een koude V/inter , fcherpe lucht

,

Wy kunnen u wel niet ontloopen,

Maar 't Oyevaartje neemt de vlugt

,

Want ruime lucht is voor hem open.

Daar flrykt hy op zyn wieken door,

Wie weet na welke vreemde landen

!

Noch berg , noch dal, belet zyn fpoor,

Noch bos 5 noch water zyn hem banden.

ó ! Die ook zulke vleugels had

,

En van de lucht wierd opgenomen

,

En vond een onverhinderd pad.

Om in een beter land te komen

!

Voor elk > die zo van herten zeid

,

Is open uitvlugt , door 'c geloove.

Hem worden vleugels toebereid ,

Die hefFen hem gewend: na bovc:

Zo dat hy geen beletfel vind

,

Vanwaat'rcn, bergen, bofTen, dalen,

Der dingen die het hert bemind ,

Zo lang hy gaat op aarde dwaalen.

D f Men
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Men necme dan die vleugels an ,*

Te zaam gezet van alle deugden,

Waar mee men fchoon bevliegen kan ,
'

Een zalig land van alle vreugden

:

En zo , met de Oyevaar ontgaat

,

Niet, flechts, alleen , een tyd'lyk lyden,

Maar 't dreigen van een Ecuwig quaad,

Ver boven alle quaad te mydcn.

z
Jeremias VIII: 7,8.

^elfs een oyevaar aan den Hemel , nsjeet zyne ge^

zette tyden , en een tortelduive , en kraan , en zwa^
luwe 5 neemen den tyd haarer aankomfte waar :

maar myn volk en weet het recht des HEEREN
niet.

Hoe zegget gy dan , wy zyn wys , en de Wet
des HEEREN is hy ons ? Ziet , waarlyk , te

vergeefs werkt de valfe penne der Schriftgeleerden.

Hebreen XI: 8,9,10.

Door hetgeloove is Abraham geroepen zynde , ge-

hoorzaam geweejl om uit te gaan na de plaatfe die

hy tot een erfdeel ontfangen zoude : en hy is uit ge-

gaan niet weetei^de waar hy komen zoude

.

Door het geloove is hy een inwoonder geweefi in

het land der belofte^ als in een vreemd [land^] en

heeft
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beeft in tabernakelen gewoondmet Izaak enjakoh^

die mede-erfgenaamen waaren der zelver belofte.

Want hy verwachte de Stad die fondamenten

beeft ^ welker konftenaar en bouwmeefler God is.

En Vers 14, 15-, 1 6.

Want die zulke dingen zeggen , betoonen klaar-

lyk dat zy een vaderland zoeken.

En indien zy dies \_vaderlands'] gedacht hadden

van welk zy uitgegaan waaren , zy zouden tyd ge^

had hebben om weder te keeren

:

Maar nu zyn zy begeerig 7ta een beter , dat is ,

na het Hemelfe. Daarom en fchaamt hemGodhaa-
rer niet , om haaren God genaamt te worden : want
hy hadde haar eenjiad bereid.

En Kapittel XIII: 14.

Wantwy mhebben hier geen blyvendejlad^ maar
isoy zoeken de toekomende.

D«
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De R Y P.

Het zal anders worden.

Zx-

Want wy alle moeten geupeahaart VJorden voor de»

Rechterftoel van Qhrijius ^ op dat een igelyk weg draage

^et geene door het lichaam [gefchied^ ] 9ia dat hygedaan

heeft ^ het zygoed ^ hetzyqtiaad, zKorinthenV: lo.-

Een
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Een Ving dat doch veranderen moet ,

Veranderd heft , van quaad in goed.

D,e Ryp gaat ecrft
,
gelyk eenWorm der aarde.

En weid het blad der boomen in de gaarde

,

Tot dat hy zich ten laatfte zelfs begraaft

,

Een lange wyl , als in een kleed gebonden ,

Enmereenkiflvan Spinrag dicht omwonden,

Als dooden doen, gefpyzigt, noch gelaafc.

Dati komt hy weer , als uit het graf te vooren
,

'

Heel aars gefteld , veranderd , en herboorcn

,

Gevlekt
, geplekt , met veelerlei fieraad

:

Breid vleug'len uit , om in de lucht te zwceven

,

En niet gelyk een worm op aard te leeven

,

Werd ook niet meer met groove fpys verzaad

:

Maar gaat ter vlugt in allerleie hoven

,

Bevalt de bloem , die hem behaagd van boven

,

Uit de Een in d'Aar, gelyk het Bytjedoet,

Om fyn genot van 't bloeifcl af te weiden,

(By zonnefchyn van zoete Zomer-tyden)

Waar door hy dan onzichtbaar werd gevoed.

Zo is de Menfch, ook als eenWorm op aarde

,

En zoekt zyn koft , die grof is, in onwaarde.

Tot
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Tot dat hy ftcrft en valt in 't duider graf.

Daar leid hy dan , tot aan des werelds Endc

,

Wanneer Gods hand het leven weer zal wende

,

De Deugd tot loon, en d'Ondeugd tot een ftrafl

Dan zal hy weer , (indien hy was een vroomen
,

)

Veranderd en vernieuwd te voorfchyn komen,

In heerlykheid de Eng'len Gods gelyk

;

En niet meer aarde , oFhaar geboorten eeten

,

MaarEng'len broodjwaar van wy hier niet weeten,

En zweeven in Gods heer'lyk Hemelryfc.

Maar is hy niet voor heen uit God gebooren

,

Zo werd zyn ftand noch erger als te voeren.

I Kor INT HEN XV: 42,43,44.

JTXlzo zal ook de opftandinge derdoodenzyn. Het
[Jichaam\ wordgezaaidin verderfelykheid^ het word
opgewekt in onverderfeïykheid.

Hetword gezaaid in oneere , het word opgewekt in
heerlykheid. Het word gezaaid in zwakheid ^ het
word opgewekt in kracht.

Een natmrlyk lichaam word 'ergezaaid , eengeef-
telyklichaam word 'er opgewekt. Daar is een natuur-
lyk lichaam^ en daar is een geefielyk lichaam.

2 KoRiNTHEN V: 1,2,3,4.

fFant wy weeten 5 dat^ zo onz' aard/e buis de-

zes
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zes tabernakels gehrooken "word^ wyeen gehouwvan
God hehhen , een huis niet met handen gemaakt ,

\maar\ eeuwige in de Hemelen.

Want ook in dezen zuchten wy , 'verlangende

met onze 'woonfteede , die uit den Hemel is , over-

kleed te worden.

Zo wy ook hekleed [en"] niet naakt en zullen ge»

vonden worden.

Want ook wy , die in dezen tabernakelzyn , zuch"

ten bezwaart zynde : nademaal wy niet en willen

ontkleed , maar overkleedworden , op dat hetfierfe*

lyke van het leven verjlonden worde,

PhilippenzenIII: 20, 21.

Maar onze wandel is in de Hemelen , waar uit

wy ook den Zaligmaaker verwachten
, [namelyfï\

den Heere Jezus Chriftus

:

Die onz^ vernederd lichaam veranderen zal^ op

dat het zelve gelykformig worde zynen heerlyken

lichaame , na de werkinge waar door hy ook alle

dingen hem zelven kan onderwerpen.

KoLossENZEN III: 3,4.

Want gy zytgeftorven^ en uw"* leven is met Chrif»

tus verborgen in Gode.
Wanneer \niï\Chriflus zalgeopenbaart zyn, die

onz^ leven is , dan zult ook gy met hem geopenbaard

worden in heerlykheid.

Ds
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De klimop.
Helpt u zelven.

^^^^^^^m1^=?^^^
.

; .^^^^^^I^^^^s=-=^^^li==^-- .-^^^Sll^^ H^^^d^g^Éj^^^^p^^^^^

Sl L-trf^-"'.^^^^^^^^^m^—= -''^^^ ^^BBKjSKV i
*^ Trlwin ri i .JiffTBriiinBf1 1 il

^P^^ ^N ilV^ iMmwi i^jMC^g^^^^j^M^i^J^S^^^^MBI^^B^bHIk-^^i^^^^^!|^5^^êi^^^^M
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De weg des levens is den verftandigen na hoven ; ep

t hy afwyke van df helle , beneden. Spreuken XV;dat

vers 24
Eet9
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Een ider die op Aarden wajt.

Die houw zich aan den Hemel va(i.

JDe Klim-op hoeft geen heffingen noch banden,

Maar houd zich vaft met zyne eigen handen.

Hoewel hy doch , ter plaatfe daar hy ftond

,

Na zynen aard, moeft kruipen by de grond,

Om 't lang gewas van dunne teérigheden,

Zo dat de voet zyn groente zouw vertreeden

:

Maar wyl hynu zich hecht en opwaarts gaat,

Verfierd hy fchoonde plaats die hy beflaat j

En houd geen maat van ranken op te leiden.

Al hooger aan en breeder uit te breiden :

Ziet traage menfch , die 't veel zo licht'lyk leid

,

Op kleine kracht , en zwakke menfchelykheid

,

Zult gy voortaan noch op der aarde blyven?

Daar 't domme kruid u voorgaat met beklyven,

Diit niet, als gy, begaaft is met verftand.

En echter zich zo opbeurd met zyn hand.

Wilt gy ook niet vertreeden zyn met voeten,

Zo zult gy mee, u zeiven redden moeten.

Zyt gy te teer , om op uw zelfs te ftaan.

Slaat met de Klim, uw handen ergens aan,

E Uw
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Uw handen van oprecht'lyk God-begeeren

,

En vat de ftam van Chriftus onzen Heere;

Klim daar by op, tot aller Eng'len vreugd.

En maak fieraad van allerlye deugd

,

Dooronderhoud,van'tgeen Hy heeft gebode,

Zo zult gy ftaan tot hee?lykheid voor Gode.

Jezaias XXXV: 3,4.VV erfterkt de Jlappe handen , en fteït de ftruike-
lende knien vaft.

Zegt den onhedachtzaamen van herten , TFeeft
fterk , en vreeft niet , ziet u4ieder God zal [terl
wraake komen {met-] de vergeldinge Gods , hy zal
konten 5 en u-lieden verlojfen.

Ephezen IV: 14, ifjió»

Op dat wy niet meer kinderen en zouden zyn^
die als de vloed beweegt en omgevoert worden met
alle wmd der leere , door de bedriegerye der men-
jchcn

, door argliftigheid om lïftelyk tot dwaalinTe
te brengen

:

^

Maar de waarheid betrachtende in liefde , alle-
zms zouden opwafen in hem die het Hoofd iss
[na?nelyk-] Chriftus:

'

Uit welken het geheellichaam bequaamelyk t^zaa-
men gevoegd

, en fzaamen -vafl gemaakt zynde,

door
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door alle voegfelen der toebrenginge , na de werkin^

ge van een igelyk deel in [zyne] niaate , den "was-

dom des lichaams bekomt , tot zyns zelfs opbouwin'

ge in de liefde.

KOLOSSENZEN III: 1,2.

Indien gy dan met Chriftus opgewekt zyt^ zo zoekt

de dingen die boven zyn , daar Chriftus is zittende

aan de recbter-[band^ Gods:

Bedenkt de dingen die boven zyn , niet die op de

aarde zyn.

Hebreen XII: 12,13,14.

Daarom recht weder op de traage handen , en de

flappe knien

:

En maakt rechtepaden voor uwe voeten , op dat het

geene kreupel is niet verdraaid en worde , maar [dat^

het veel meer geneezen worde

.

Jaagd den vrede na met allen^ en de heiligmaakin^

ge , zonder welke jiiemant den Heere zien en zaL

2 Petrtjs III: 17,18.

Gy dan 9 geliefde ,
\zulks~\ te vooren weetende ,

wacht u dat gy niet door de verleidinge der grouwe-

lyke menfchen mede afgerukt en word , en uitvalt

van uwe vafiigheid:

Maar waft op in degenade en kenniffe onzesHeeren

en Zaligmaakers Jezus Chriftus. Hem zy de heerlyk^»

heid , beide nu , en in den dag der eeuwigheid, Amen.

E 2 D B
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D E N O O T.

'c Is om het binnenftc.

Geen huisknecht en kan twee Heeren dienen : want
ofhy zal den eenen haaten ^ en den anderen lief hebbent

ofhy zal den eenen aanhangen^ en den anderen verach-

ten. Gy en kond Gode niet dienen en den Mammon,
Lukas XVI: 13.

"Een
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Een ider die bedenk zich wel.

En neem het wezen voor de Schel,

D,c mond die 't Pit begeert te fmaaken,

Die moet de Noote-dop eerft Icraaken
j

Word die verworpen op de grond

,

Zo komt het pit in uwen mond.

Die *t binnende beftaat te kiezen ,*

Die moet het buitenfte verliezen.

Het buitenfte van 't waare goed ,

Is 't grove deel van vlees en bloed

,

En al de wereld met haar zaaken

,

Die 't leven der natuur vermaaken.

Als gy die breekt met haare luft.

Dan krygt gy 't pit der Zielen ruft.

Dies kraakt en werpt maar doppen neder

,

Gy krygt daar voor het befte weder

,

Terwyl uw Hert de zoetheid fmaakt.

Van 't geen dat gy om God verzaakt.

Maar als gy 't beide woud behouwen

,

Zo koft gy *t buitenft:' maar aanfchouwen

,

En 't binnenft dat het oog niet ziet

,

Dat bleef voor u , als was 't 'er niet,

E 3
Hoe
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Hoe leeren ons zo veele dinge,

(Schoon klein van aanzien en geringe

)

Dat uit den ondergang van *t een

,

Een ander beter ding verfchcen

!

Dies moeten wy 't op 't grootfte wenden ,

En daarom kraaken ende fchenden

,

De harde en groote Wereld-noot,

Op dat wy krygen *c hemels*brood.

2 K CRI NT HEN III 1 I4, !ƒ, lÖ.

M aar haare zinnen zyn 'verhard geworden.

JVant tot op [den dag] "uan heden hlyft het zelve

dekfel in het kezen des Ouden Tefiaments , zonder

cntdekt te worden : het welke door Chriftus te niete

gedaan word. ,

Maar' tot den huldigen [dag\ toe ^ wanneer Mo-
zes gelezen word , ligt een dekfel op haar herte.

Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd

zyn 5 zo word het dekfel weg genomen.

En Kapittel IV : i6, 17, 18.

'Daarom en vertraagen wy niet : maar hoewel

onze uitwendige menfche verdorven word^ zo word
nochtans de inwendige vernieuwt van dage tot dage.

Want
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TFant onze lichte 'verdrukkinge , die zeer haaft

voorhy {gaat
, ] werkt ons eengants zeer uitneemend

eeuwig gewigte der heerlykheidi

Dewyle wy niet en aanmerken de dingen die men
ziet 5 maar de dingen die men niet en ziet. Want
de dingen die men ziet zyn tydlyk , maar de dingen

die men niet en ziet zyn eeuwig.

En Kapittel V : 6, 7, 8, 9.

PTy hehhen dan altyd goeden moed , en weeten

dat wy inwoonende in V lichaam , uitwoonen van
den Heere :

(JVant wy wandelen door geloove
,

[_en'] niet door

aanfchouwen,)

Maar wy hebben goeden moed , en hebben meer

hehaagen om uit het lichaam uit te woonen , en by

den Heere in te woonen.

Daarom zyn wy ook xeer begeerig 5 het zy in-

woonende 5 het zy uitwoonende , om hem welbehaage-

lyk te zyn.

E 4 De
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De MODDERMOLEN.

Het aardfe is flyk.

j:l .;

Dewyle luy dan deze beloften hebben , geliefde^ laat ons

ons zelven reinigen van alle besmettingen des 'vleefes en

des geejies , voleindigende de heiligmaakinge in de vreeze

Gods. 2 Korinthen VII : i.

Daar

/
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'Daar zit wel wat verholen ;

fVaar is de Modder-molen .<*

o TV Sas de menfch zo van praktyk

,

Om uit zyn herten-grond te liaalen

,

De aardfè modder ende flyk.

Dat waar een wens*lyk modder-maalen.

Is 't bagger-net hem te gering

,

Om door den arbeid heen te raaken

,

Hy bouwd een wonderbaar'lyk ding

,

Op dat hy beter gang zouw maaken.

Waarom ook niet in 's herten gracht

,

(Vervuild 5 door lang getal van jaaren ,

)

Praktyk tot zuiv'ring voort gebragt

,

Om 't Zielen-water op te klaaren ?

En niet by beetjes te gelyk,

Den drek des werelds uit te haaien,

Maar fchuiten vol van zulke flyk

,

In *t kort en mak'lyk uit te maaien.

Men tafte hier dan ook niet mis

:

Een t'Zaamen-ftel van zulke dingen

,

Die zien op 'c geen dat zienloos is.

En al wat zien'lyk is, verdringen j

E f Dat
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Dat was een Molen van geweld

,

Daar 't leven van Geloof en Hoepen

,

Als fterke paarden voor gefield

,

Het fchep-rad zouden om doen loopen.

ó Menfch ! begeeft u tot prnktyk

,

Om leeg te worden van uw flyk.

w
Jezaias I: i6, 17, 18,

ajfet u 5 reiniget u , doet de boosheid uwer
handelingen van voor myne oogen iveg , laat af van
qiiaad te doen.

Leeret goed doen , zoekt het recht , helpt den ver-

drukten : doet den Weezen recht ^ handeld de twift-

zaake der Weduwen.
Komt dan , en laat ons fzaamen rechten , zeid

de HEERE: Al waaren uwe zonden als fchar^

laken , zy zullen wit worden als fneeuw , al waa-
ren zy rood , als karmozyn , zy zullen worden als

[witte} wolle.

2T1MOTH: II: 19,20,21.

Evenwel het vafte fondament Gods Jïaat , hebben-

de dezen zegel ; De Heere kend de geene die zyne

zyn : en , Een igelyk die den naame van Chrijlus

noemd , Jia af van ongerechtigheid.

Doch in een groot huis zyn niet alleen gouden en

zil'
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f

zilvere vaten » maar ook houten en aarden [vaten:']

en fommige ter eeren ^ maarfommige ter oneeren.

Indien dan iemant hem zelven van dezen rei-

nigd , die zal een vat zyn ter eeren , geheiligd en

hequaam tot gebruik des Heeren 5 tot alle goed werk

toebereid.

Jakobus IV: 8.

Naaket tot God^ en hy zal tot u naaken. Rei^

nigt de handen , gy zondaars^ en zuivert de her^

ten 5 gy dubbelhertige.

t JOANNES II: IS'

En hebt de wereld niet lief , noch V geene in de

wereld is : zo iemant de wereld lief heeft , de lief'

de des Vaders en is niet in hem.

En Kapittel III: 3.

En een igelyk die deze hoope op hem heeft , die

reinigt hem zelven gelyk hy rein is.

De
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De gans.
Houd uwen mond.

J^.Z..

Maar ik Zegge u , dat van elk idel woord het welk

de menfchen zullen gejprooken hebben ^ zy van het zel-

ve zullen reekenfchap geeven in den dage des oordeels.

MatthiXII: 36.
Me»
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Men zegt: het beter isgefweegen»

Als hinder door de fraat gekreegen.

o W aarender wat veele monden

,

In 't groote rot van 't menfchelyk geflacht.

Die 't doen der Ganzen wel verftonden ,

En naamcn dat , 20 wel als zy , in acht

!

Een fteentjen in de bek genomen.

Op dat het hem bedachtzaam zwygendoct.

Om zo in flilheid door te komen,

Den flreek daar hy den Adelaar vermoed,

ó Dat 'er veelen ook 20 deede.

En droegen een erin'ring in haar hert.

Zo dat de Ziel geen fchade leede.

En niet zo zeer daar door gefchonden werd

!

Maar dat ze in flilte en met fchroomen

,

Van wegens 't zwaare en dreigende gevaar,

Den klaauw en fnavel mogt ontkomen ,

Van 't wreed geweld der hel(ên Adelaar.

Maar neen , men laat zich al aan hoorcn

,

En denkt niet dat de groote vyand waakt

,

Die 't quaaken vangt in zyne ooren.

En gaauw op moord , daar van zyn voordeel

maakt.

ó Snaatcr
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ó Snaater monden zwyg doch flille

,

Wyl 't domme dier zyn eigenfchap bedwingt.

Op dat het niet in leet verville,

Maar wel bedacht de looze knip ontlpringt.

Want zo gy u geluit laat hooren,

En openbaard daar mede wie gy bent

,

Vervalt gy in Gods ftrafFe tooren ,

En vind te laat u zelven in elend.

H
Psalm CXLI: 3.

EERE^ zettet een wacht voor mynen mond :

hehoedet de deure myner lippen.

Spreuken XIII : 3.

Die zynen mond bewaard , behoud zyne ziek
,

maar voor hem is verftooringe , die zyne lippen wyd
open doet.

En Kapittel XVIII: 7-

De mond des zots is hem zelven eene verftoorin-

ge-y en zyne lippen een ftrik zyner ziele,

Ephezen IV: 29.

Geen vuile reden en ga uit uwen mond : maarzo
daar
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daar eenige goede [ reden ] is tot nuttige ftichtinge ,

op dat zy genade gee^ve dien die ze hooren.

En Kapittel V: 4.

Noch oneerhaarheid , noch zot geklap , of gek'

kerye , ivelke niet en hetaamen : maar 'veel meer

dankzegginge

,

Jakobus I: 26.

Indien iemant onder u dunkt dat hy Godsdienfiig

is 5 en zyne tonge niet in toom en houd , maar zyn
herte verleid^ dezes Godsdienji is ideL

En Kapittel III: 3.

Ziet 5 wy leggen den paarden toornen in de mon*
den 5 op dat zy ons zouden gehoorzaamen , en wy
leiden Idaar mede'] haar geheel lichaam om.

Db
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De P o o R T K L o K.

Beter by tyds als te Iaat.

£ Z

Zalig zyn ze die zyne geboden doen , op dat haare
macht zy aan den Boom des Levens ^ en zy door de poor

^

ten mogen ingaan 'm de ftad, Openbaaringe XXII :

vers 14.

Die
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Die V Klokjeti luiden hoord ,

Denk om de HemeUfoort.

D,e Bengel luid , de Poort wil fluiten ^

Elk rep zich ilcedcwaard van buiten,

Eer hem de naare nacht bevalt j

Wanneer de open poort geflooten ,

Hem als een balling voor* t hoofd zouw ftootcn y

En houd de gantfe Stad bewalt.

Hoe laat zich 't Evangelium hooren

,

Zo helder voor een iders ooren

,

Die Bengel van de Hemel Poort

!

De heele tyd van 't mcnfch'lyk Icved,

Die God aan ider heeft gegeevcn,

Hoe veele gaander traag'lyk voort

!

Hoe veele zitten 'er te ruften,

Die 't voortgaan noch niet eens en luften ^

Oiiaangezien die naaré nacht,

Die lange nacht van eeuwig duuren.

Die onbcklimmelyke muuren,

En ondoorwaadelyke gracht!

Die nacht» die 't leven zal behouwen j

In wee, en fpyt , en na berouwen j

F Van
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Van al te fchandelyk verzuim

,

Door ophoud aller bcuzelingen

,

Terwyl de voeten flend'ren gingen y

Maar misgund leide op zynen luim.

ó Luye 5 (lofFe , en traage Zielen

,

Waakt uit den droom en rept uw hielen^

De Bengel heeft al lang geluid ,

Wie weet hoe kort hy end zal maaken

,

Dat gy niet binnen koft geraaken

,

Wanneer die Poort der poorten fluit.

K,
Psalm XCV : 6,7,8.

.ojnt^ laat 'ons aanbidden en neder hukken^ laat

ons knielen voor den HEERE die ons gemaakt

heeft.

Want hy is onze God^ en 'wy zyn het volk zyner

weide , en de fchaapen zyner hand : Heden zo gy
zyne ftemme hoord^

En verhard u herte niet , gelyk te Meriba : ge»

lyk ten dage van Maffain dewoefiyne,

Matth: XXV: io,it,T2,

^Is zy nu heenen gingen om te koopen^ qnamde
Bruidegom , en die gereed [waaren] gingen met hem
in tot de bruiloft^ en de deure ^wierd gejlooten.

Daar
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Daar na qua?mn ook de andere maagden , zeggen*

de 5 Heere , Heere , doet ons open.

En hy antwoordende zeide , Foorwaar zegge

ik u 5 ik en kenne u niet.

Luk AS XIII: 24,25'.

Stryd om in te gaan door de enge poorte : want
veele {zegge ik u) zullen zoeken in te gaan ^ ende

en zullen niet konnen

:

[Namelyk] na dat de Heere des huis zalopgeftaan

zyn , en de deure zal gejlooten hebben : en gy zult

beginnen buiten te fiaan , en aan de deure te kloppen^

zeggende , Heere , Heere , doet ons open , en hy zal

antwoorden en tot u zeggen^ Ik en kennen niet 'van

waar gy zyt.

Hebreen IV: 6, 7.

Dewyle dan blyft , datfommige in dezelve [rufte'\

ingaan , en de geene dien V Euangeli eerft verken^

digt was 5 niet ingegaan en zyn van wegen de on~

gehoorzaamheid^

Zo bepaalt hy wederom eenen zekeren dag
, \na'

melyk'] Heden , door David zeggende zo langen tyd

daarna {gelykerwys gezegt is) Heden indiengy zynt

ftemme hooret , zo en verloardet uwe herten niet.

En Vers 1 1

.

Laat ons dan ons henaarjiigen om in die rujle in

te gaan : op dat niet iemant in dat zelve exempel

der ongeloovigheid en valle.

Fx Ds
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De M o L L e V A L,

Gevaar , boven Gevaar.

Wa»t de geldglerlgheld is een wortel ia» alle qnaad^

tot welke fommige luji hebbende , zyn afgedwaald van

^t gelodve , eit hebben haar zehen wei veele fmerten

doorjieeken. iT\mox\i\Yl: 10,

Z'tet
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Zkt gy niet opwaards uit uw holy

Zo zyt gy als de blinde MoL

H,.y vroet van onder om zyn brood.

En boven hangt de fcherpc dood

,

Op dat hy hem zo fel doorboore

,

In 't alderbefte van zyn Jacht,

Zeer plotfclyk en onverwacht,

Zo dat hy in zyn fleur moet fmoorc.

ó Menfche- mollen als gy zyt.

Die vroet in de aarde dezer tyd

,

Van veelderly onwaarde zaaken

,

Wat hangt u ook niet over 't hooft,

Terwyl gy dus in *t donker flooft.

Om cind'ling u zo fel te raaken

!

Wat is het weide werelds veld

,

Van zulke Mollen toe gcftelt.

Wat ziet m'er menigte van hoopen

!

Van zwarte aarde werelds goed

,

Na boven uit de grond gevroet.

Uit haare gangen daar zy loopen !

Maar zagen zy het groote quaad ,

Dat over haar gefchooren (laat
3

F 5 Hoe
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Hoe mogten zy van angft vcifchrikken,

En houden van het vroetcn ftil

,

Eer dat dien fcherpen heekel vil

,

Om haar in 't duiftcr hol te flikken.

Doch treft het d'eenen onverwacht

,

't Werd van den ander niet geacht

;

Dat doen die zeer verblinde zinnen

,

Elk vroet in zynen iver voort,

Schoon dat hy 't onheil ziet en hoord,

Gcjaagt om zynen luft te winnen:

ó Menfch ! komt uit uw duiller hol

,

En weeft niet meer gelyk een Mol.

B
Spreuken XV: i6.

iter is weinig met de 'vre'eze des HEEREN^
dan een grooten fchat j en onrujie daar hy.

Markus IV: 18, 19.

En deze zyn , die in de doornen bezaaid worden ,

\nanielyli\ de geene die het woord hooren.

En de zorgvtddigheden dezer wereld^ ende^ver^
leidinge des rykdoms , en de hegeerlykheden ontrent
de andere dingen inkomende , verjitkken het woord

^

en het word onvruchtbaar.

Phi

k
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Philippenzen III: 17,18,19,20,21,

TFeeft mede myne na'voïgers , Broeders , en merkt

op de geene die alzo 'wandelen ,
gelyk gy ons tot een

'voorbeeld hebt,

/Vant veele ^wandelen [anders :^ van dewelke ik

u dikmaal gezegt hebbe , en nu ook weenende zeg»

ge^ dat ze "vyanden des kruis n;an Chriftus zyn.

Welker einde is het ^verderf , welker God is de

huik 5 en [welker^ heerlykheid is in haare fchande^

dewelke aardfe dingen bedenken.

Maar onze wandel is in de Hemelen , waar uit

wy ook den Zaligmaaker verwachten , \_namelyk~\

den Heere Jezus Chriftus :

Dieonz^ vernederd lichaam veranderen zal^ op

dat het zelve gelykformig worde zynen heerlyken

llchaame , na de werkinge , waar door hy ook alk

dingen hem zelvcn kan onderwerpen.

F 4 Het
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Het nieuw GEBOUW.

Maar voor een korte tyd.

I ^

Maar God teide tot hem
, gy disaas , in deze nacht zal

men uwe ziele van u af-eifen : en het geene gy bereid hebt^

iviens zal het zyn'i Alzo [is''t met dien ^"^ die hem zei-

venfchatten vergaderd^ e^ ntst ryk en is in Gode. Lu-
kas XII: 20, 2 1

.

• //
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Is V Nefl zo mooi ; wat hteft m\r an ?

U^ant 3 op zjn beft , zo moet m*er van.

Daar flaat het nu 5 een nefl: om in te woonen ,

En zich met een aanzienlyk te vertoonen

,

Voor 't Vogeltje , dat haafl vervhegen 2al.

Ja 5 dat eerlang, zo ver zal zyn vervloogen.

Dat geen gezicht dat ooit meer na kan oogen.

Waartoe dan 'c werk van zo gcvvenflen (tal?

't Was beter zich met minder te belyen,
,

Om des re meer te fchikken en te vlyen,

Een goed verblyf, wanneer men 't hier verlaat

;

Dewyl elk een van 't tegenwoordig leven,

Uit kouw, ofneft ter vlugt word weg gedreeven.

Alwaar men dan, voor eeuwig, heene gaat.

Wat vind men al dat achter is gelaaten

,

Van ó\t 't wel eer gelyk een Ziel bezaten.

Met veel bcfchik, na dat de dryving was!

iZy gingen heen om nimmer weer te komen.

En 't heve ding en is niet mee genomen ,

Hoe wel , hoe Ichoon, hoe waard en net van pas.

Het is dan beft te Ücllen zyn behaagen

,

pp dingen die de Geeft kan met zich draagen

,

F jT Wan-
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Wanneer men van het logge en plogge fcheid j

*t Gebouw in 't Hert , van allerleic deugde

,

"Waar in verblyfc de hoop op Eeuw'ge vreugde,

Die overgaat uit Tyd in Eeuwigheid.

Psalm XXXIX: 7.

jLmmers wandeld de menfche [als] in een heeld^ im*

mers woelenze idelyk : men brengt hy een , en men
'Weet nietme het na zich neemen zal.

\ En Psalm Lil: 7,8,9.

God zal u ookafhreeken in eeuwigheid: hyzaïu
'wegraapen , en uit de teute uitrukken : ja hy zal u

uitwortelen uit den lande der levendigen^ Sela!

En de Rechtvaardige zullen het zien , en vree'

zen : en zy zullen over hem lachen
,
[_zeggende : ]

Ziet den man , [die] Godt niet en ftelde tot zyne

fterkte , maar vertrouwde op de veelheid zyns ryk^

doms : hy vuasfterk geworden door zyn hefchaadi"

gen,

Jezaias XXXIV: 13.

En in haare paleizen zullen doornen opgaan , ne^

telen , en dijielen in haare vefiingen : en het zal

een
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een wooninge der draaken zyn , een zaaïe voor de

jongen der jiruijfen.

Je REMI AS XVII: ii.

[GelyF\ een veldhoen \eyeren\ vergaderd^ maar
en broedfe niet uit , [ alzo J is hy die rykdom ver-t

gaderd , doch niet met recht: in de helft zynerda^

gen zal hy dien moeten verlaaten , en in zyne laat^

Jt^ een dvjaas zyn.

I Timcth: VI: 6,7,8,9.

Doch de Godzaligheid is een groot gevjin met
vergenoeginge

:

JVant wy en heihen niets in de voercld gehragt ,

het is openhaaar dat wy ook niet en konnen iet daar
nitdraagen.

Maar als wy voedfel en dekfel hebben , wy zul-

len daar mede vergenoegt zyn.

Doch die ryk voillen worden , vallen in verzoe-

kinge en [in'] den ftrik , en [in^ veele dwaaze en

fchaadelyke begeerlykheden 5 welke demenfchet^doen

verzinken in verderf en ondergang.

Hebreen XIII: 14.

Want wy en hebben hiergeen hlyvendeflad ^ maat
wy zoeken de toekomende,

Db
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De wagen.

Voorzichtig.

7jO vermaane ik u dan , X.yt m'^ne navolgers. Daarom
hehhe ik "JtmotheHS tot u gezonden , die m\n lieve en

getrouwe zoone is in den Heere ^ welke u zal indachtig

manken myne wegen die in Chrijius zyn , gelykerwys

ik alomme in alle Gemeenten leere, \ Kor: IV: 1 6, 1
7.

Het
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Het roJd wel mak'lyk , met vermaak^

Maar eer men V denkt , is V Onheil raak.

X^oor 't draaijend rad van dag en nacht.

Zo worden wy op 's levens wagen

,

Al zittende over weg gebragt.

En na de Eeuwigheid gedfaagen.

Doch by de kracht van 't trekkend' dier.

Voor dit geilel der wagen wiele,

Werd noch vereift een wys beftier

,

Op dat de vracht niet om en viele.

De Voerman moet geen dronkaard zyn

,

Bevangen met verftrooide zinnen

,

Door 't fwelgen van des werelds wyn

,

Die veelen , echter , zeer beminnen.

Want dus , by zwaare zaaken dom

,

En buiten *t fpoor dat wysheid maakten.

Zo valt 'er menig Wagen om

,

Die op onefFe plaatfen raakten.

Maar die, door 't oog. Voorzichtigheid,

Behouden over wenft te komen

,

Zie dat hy met zyn Wagen ryd

,

Den weg van alle waaxc Vroomen :

Den
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Den gulden ftreek van trouwe deugd

,

Die, door de Aarde heen gelegen.

Zich eindigt in des Hemels vreugd

,

Zo werd des levens wens verkreegen.

A,
Spreuken II: 10,11,12,13.

.Is de "wysbeid in u herte zal gekomen zyn , en

deweetenfchap voer u'we ziele zal liejïyk zyn\

Zo zal de hedachtzaamheid over u de Wacht
houden 3 de verftandigheid zal u behoeden.

Om u te redden van den quaaden weg j van den

man , die verkeerthedet^ [preekt

:

\Van de gee?ie ] die 'de paden der oprechtigheid

verlaaten ; om te gaan in de wegen der duijier'*

nijffe.

En Kapittel IV: 23, 24, 2 f, 26, 27»

Behoed u herte hoven al dat te hewaaren is ; want
daar uit zyn de uitgangen des levens,

Doet de verkeerdheid des monds van u weg , en

de verdraaidheid der lippen doet verre van u.

Laat uwe oogen recht uit zien , en uwe ooge-leden

zich recht voor u heenen houden.

Weegt den gang uwes voets 5 en laat alle uwe
wegen wel geveftigt zyn.

Wykt niet ter rechter of terJlinkerhand ; wend
uwm voet afvan het quaade,

i Ko--

i



DES GEMOED S. 8/

I KORINTHEN XI: I.

TVeeft myne navolgers
,
geïykerwys ook ik Chrif"

tus,

Philippenzen III: 17,18,19,20,21.

Weeft mede myne navolgers^ Broeders^ en merkt

op de geene die alzo 'wandelen^ gelyk gy ons tot een

^voorbeeld hebt.

Want veele wandelen [anders ;] van dewelke ik

u dikmaal gezegt hehbe , en nu ook weenende zegge

^

dat ze vyanden des kruis van Chriftus zyn.

Welker einde is het verderf , welker God is de

huik^ en \welker~\ heerlykheid is in haare fchande ^

dewelke aardfe dingen bedenken.

Maar onze wandel is in de Hemelen , waar uit

wy ook den Zaligmaaker verwachten , [namelyk'] den

Heere Jezus Ghriftus :

Die ons vernederd lichaam veranderen zal , op

dat het zelve gelykformig worde zynen heerlyken

lichaame , na de werkinge , waar door hy ook alle

dingen hem zelven kan onckrwerpn.

D E
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De watermolen,

Werp uit.

Laat my de vjatervïoed niet overJlroomen\ en laat de
diepte my niet 'uerjlinden : noch en laat den pit zynen-
mond over my niet toejluiten. Pfalm LXIX: ló.

Door
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Voor 't Geefielyke leven,

IVord alle quaad verdreeven^

L>/p dat de velden boven blyven.

Daar 't Koetjen en daar 't Schaapjen weid

,

Is 't zwaarc Molen- rad bereid ,

Om 't zinkend water uit te dryven :

Weg water aller idelheid ,

Dat üadig na beneden glyd *,

Het Rad , van welgefteldc zinnen,

(Op dat het veld , van 't vroom gemoed,

Het reine veetje draagt en voed)

Dryft u na buiten toe van binnen.

Gji^n veldje van een deugd'lyk hert,

D^t van de vloed omfingelt werd.

Die groote wereld-vloed der zonde j

Uw vette grond en eed'len aard.

Die zyn het Molen-rad wel waard

Op dat gy nimmer ging te gronde.

Ah dan , na moeiten en na vlyt

,

Zo komt 'er eind'ling eens een tyd

Dat gy , luit uwen grond verheven)

Zult hooger leggen , als het geen

,

i»

I9
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Dat u geduurig heeft beftreên,

En dat gy fteeds moeft wederftreeven

,

Want als het al zal zyn vergaan

,

Zal uwe fleur oneindig ftaan

,

En 't Hert, wel eer vermoeid van ftrydcn.

Zal eeuwig , in uw groente weiden.

Psalm XXV: 20.

T>
Xjewaard myne ziele ^ enreddetmy; laat my niet
hejchaamt worden , want ik hetrouw" op u.

En Psalm XXXIV: 16,17,18.

Beoogen des HEBREN zyn op de Recht-
'vaardige > en zyne ooren tot haar geroep.

Het aangezichte des HEEREN is tegen de
geene die quaad doen 5 om haare gedachteniffe van
der aarden uit te roeijen.

Zy roepen
, en de HE ERE hoord-, en hy

redze mt alle haare henaauwdheden.

En Psalm XXXV: 10.

.Alle myne heenderen zullen zeggen-, HEERE ^wie IS ugelyk! die gy den ellendigenreddet van dien
die fterker is dan hy 5 en den elendigen en nood-
arujttgen van zynen kroover.

En
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En Psalm LXIX: 2.

Ferïojl my <y 6 God ! wmt de wateren zyn ge-^

komen tot aan de ziele.

En Psalm CXXIV: 4,^,6.

Doe zouden ons de wateren overloopen hebhen i

eenftroom zoude over onze ziele gegaan hebben.

Doe zouden de ftoute wateren over onze ziele

gegaan zyn.

De HE E RE zy gelooft , die ons in haan
tanden niet en heeft overgegeeven tot eenen roof,

2 Timoth: IV: 17, 18.

Maar de Heere heeft myby gefiaan^ en heeft my
bekrachtigt : op dat men door my ten vollen zoude

verzekert zyn van de predikinge , en alle Heidenen

[dezelve"] zouden hooren ; en ik ben uit den muil

des leeuws verlof.

En de Heere zal my verlojfen van alle boos werkj
en bewaaren tot zyn Hemels Koningryk. Den weU
ken zy de heerlykheid in alle eeuwigheid. Amen.

G % \>%
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De een D e - K o Y,

Weeft op uw hoede.

Eft weet gy niet dat de vriendfchap der wereld een

vyandfchap Gods is ? Zo wie dan een vriend der wereld
wil z.yn , die word een vya^d Gods gefield. Jakobus
IV : vers 4.

Al
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Al fchynt de Wereld mooi,

Zy is een Eende kooi.

Diie'c loos bedrog des vyands wil befchouwe,

Bcfpicgel zich in deze Vogel-kouwe

,

Die groen en fierlyk overdekt.

Met lok vermaak van verfe water-plafïen

,

Daar 'c makke rot haar dompelen en wafTen

,

De vlugt der wilden tot zich trekt.

Dat zy verlokt , belulligt, met haar allen

Uit d'open lucht en vlugt daar neder vallen

,

En voegen zich daar dichter by.

Hoewel allengs , met uitzien en met fchroomcn

,

Of ergens ook een onheil wierd vernomen

,

En maaken cind'ling maatfchappy.

Die brengen haar , met voorgang , vorder binnen,

In 't groen gewelf, daar loosheid zit te fpinnen

,

En maakt den heelen handel vals.

Tot zy verbaaft en fchichtig opgevloogen,

Zich in den ftrik ellendig zien bcdroogen,

Dat koft haar altemaal de hals.

Het aards prieel van werelds welbehaagen

,

Dat trekt 'er veel , wyl zy 't zo luftig zagen,

G 3 En
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En daar 't gezelfchap fpeeld en queeld

,

Dat doet haar uit de vryheid neder daalen

,

Om ook de vrucht van haare luft te haaien ,

In 't geen de fchyn daar mede deeld.

Maar hielden zy den Spiegel klaar voor oogen

,

Dat fchyn bedriegt , en veelen heeft bedroogen

,

En dat gezelfchap dooien doet,

Zy zouden dan geen fchoon vertoon betrouwen

,

Maar haare Ziel van 's duivels lift behouwen,

En blyven eeuwiglyk behoed.

D
Spreuken XIV^: 27.

e 'vreeze des HEBREN is een fprink-ader

des levens , om af te wyken van de Jfrikken des

doods.

Luk AS XXI: 34,35".

En wacht u zelven dat uwe herten niet te eeni-

ger tyd bezwaart en worden met brajferye^ en dron'

kenfchap^ en zorgvuïdigheden dezes levens ^ en dat

u dien dag niet onvoorziens \_over'] en kome.

TVant gelyk eenfirik zal hy komen over alle de

geene die op den gantfen aardbodem gezeten zyn.

Ephezen VI: II.

Doet aan de geheelewapenruftinge Gods , opdat
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gy konnet ftaan tegen de liftige omleidingen des dui^

'vels.

KOLOSSENZEN 11:8.

Ziet toe dat niemant u als eenen roof en n^ernjoe'

re door de Philozophie , en idele verleidinge , na de

overleveringe der menfchen , na de eerfte hegmjelen

der ^wereld , en niet na Chriftus,

I Thessalonisensen V: 1,2,3.

Maar 'uan de tyden en de gelegentheden , Broe-

ders^ en heht gy niet van mode dat men u fchryve.

Want gy weetet zehe zeer wel ^ dat de dag des\

Heeren alzo zal komen gelyk een dief in der nacht , -

JVant wanneer zy zullen zeggen^ Het is 'vrede ^

en zonder gevaar : dan zal een haaftig verderfhaar
overkomen , gelyk de barensnood eene bevruchte

\_Frouwe : ] en zy en zullen V geenf.ns ontvlieden,

ïJOANNESlIIiy.

Kinderkens , dat u niemant en verleide. Die de

reehtvaardigheid doet , die is rechtvaardig , gelyk

hy rechtvaardig is.

G 4 De
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De dommekracht.

Geweldig , boven vermoeden.

Want al dat uit Godgeboren is ^ o'cerwmd de wereld:

eff dit is de overwinninge die de wereld overwind
,
[na-

melyk~\ om geloove. Wie is V die de wereld overwind
,

dan diegelooft dat Jezus is ds Zoone God} ? i Joannes V:
vers 4, N-.

JVat
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IVat klein is , en veracht ,

Heeft wel een groote kracht.
,

JLndien 't de hand , niet heffen kan.

Van wegens d'overmaat der zwaarte,

Zo moet de Dommekracht daar an

,

Die wind , al was 't een groot gevaarte.

Wat hangen 'er al handen flap !

Die d'arbeid laaten (laan en leggen ,

En ftellen haaren voet niet fchrap

,

Maar aeht'loos , en lafhertig zeggen

:

Wie kan het tillen ? 't Is te zwaar ^

Te weten , 't werk van 't Heil der Zielen»

Dat 's dag by dag, en Jaar op Jaar,

Tcrwyl de Doodgaat op de hielen.

Daar blyft het ; en men ziet niet om

,

Om ook een Dommekracht te vinden ,

Van fterk geloof, die wys'lyk dom ,

De hecle wereld weg kan winden.

"^Gaan dan de dingen van de Tyd

,

In haar belang zo ver te boven ,

De dingen van de Eeuwigheid

,

Tot wakkerheid , praktyk en floovcn ?

G f Waar's
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Waar's dan het mcnfchclyk vcrftand.

Tot overweging dezer zaaken?

Gy kunt het voelen met de hand

,

En hoeft niet eens een fchaal te maakcn.

JoANNEs XVI: 31,32,33.

I ezus antwoordde haar , Geloofd gy nu ?

Ziet 5 de uure komt , en is nu gekomen , dat gy
zult verftrooid worden^ een igelyk na het zynt^ en

gy my alleen zult ïaaten. En [nochtans] en ben ik

niet alleen \ want de Vader is met my.

Deze dingen hehhe ik tot u gefprooken , op dat

gy in my 'vrede hehhet. In de wereld zult gy ver-

drukkinge hebben : maar hebbet goeden moed , ik

hebbe de wereld overwonnen.

I KORINTHEN XV: 5-7,5-8.

, Maar Gode zy dank , die ons de overwinninge

geeft door onzen Heere Jezus Chrifius.

Zo dan ^ myne geliefde Broeders ^ zytftandvaf-
tig , onbeweeglyk , altyd overvloedig zynde in het

werk des Heeren , als die weetet dat uwen arbeid

niet idel en is in den Heere.

Hebreen XI: 6.

Maar zonder geloove is het onmogelyk {Gode"] ie
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hehaagen. Want die tot God komt geïooven dat hy

is , en een helooner is der geene die hem zoeken.

En Vers 32, 33, 34,3 ƒ.

En*wat zalik noch \meer] zeggen ? IVantdetyd

zal my onthreeken , zoude ik 'uerhaalen van Gedeon^

en Barak ^ en Sampfon^ enjefta^ enDavid^ en

Samuel , en de Profeeten

:

Welke door het geloove Koningryken hehhen over-

ivonnen , gerechtigheid geoefend , de heloftenijfen

verkreegen , de muilen der leeuwen toegeftopt :

De kracht des vuurs hehhen uitgehlufi^ de fcherp-

te des zwaards zyn ontvlooden y uit zwakheidkracht

ten hehhen gekreegen , in den kryg Jierk geworden

zyn , hehhen heirlegers der vreemde op de vlugt

gehragt :

De vrouwen hehhen haare dooden uit de opflan^

dinge [weder'] gekreegen : en andere zyn uitgerekt

geworden^ de {aangebodene'] verloffinge niet aan-

neemende , op dat zy een heter opjiandinge verkry*

gen zouden.

Openbaaringe XXI: 7.

Die overwind zal alles he-erven : en ik zal hem
<en God zyn , en hy zal my een zoone zyn.

De
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De post.
Snel tot voordeel

De HEERE is naby allen die hem aanroepen: alleit

dïe hem aanroepen in der waarheid. Hy doet het weU
hehaagen der geener die hem vreezen : en hy boord haar

inroep, en verlojize, PfalmCXLV: i8, 19.

De
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De Snelheid is welgoed y

Als zy , na weiheidffoed.

y gaat wel fnel, by dag en nacht.

Op dat de zaak , van groot belangc ,

Heel fpoedig over werd gebragt.

En ider haaft befcheid ontfange.

Maar , wegens d'allergrootfte zaak

Daar elk het meeft aan leid gelegen

,

Op dat men 't , als een doelwit raak

,

Maakt fnelheid , noch veel korter wegen.

Zo dra als ik , aan 't hoogde hof

Myn zuchten en gebeden zende.

Zo dra zy trekken van my of.

Zo dra is haaren weg ten ende.

Hoewel zy gaan zo veren wyd.

Voor 't duider oog van onze zinnen.

Doch wyl het is in d'Eeuwighcid

,

Zo is 'er Einde , noch Beginnen.

Want, daar men aanroept om gehoor,

Onaangezien wat plaats of tyden.

Daar is het Eeuwig Oog, en Oor,

Door geenderly verfchuü te myden.

óWon-
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ó Wonderbaarelyk geluk

!

Dat ons 20 fnellyk laat beryke,

Van wegens 't allerzwaarfte (luk

,

Dat onzen Eis aan Gode blyke !

Waar blyft de luftelooze Ziel ?

Zo luftig in 't belang beftellen.

Door 't reppen van gezwindheids hiel

«

Om aardfê vellen ende bellen.

Wie draagt de noemelooze fpot ?

Der geene die die gunft verzuimde,

Dat hy mogt fpreeken tot zyn God

,

Op dat hem 't Heil den ingang ruimde.

Tot zo veel winft , by wiens genot

,

De gantfe wereld is verrot.

Psalm XXXIV: 16.

jL^e oogen des HE E REN zyn op de Recht-

'vaardige 3 en zyne ooren tot haar geroep.

Matth: VI: 7,8-

En als gy hid , zo en gebruikt geen idel verhaal

*van woorden
, gelyk de Heidenen : want zy meenen

dat zydoor haare veelheid van woorden zullen ver»

boord "worden,

JVordit
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Wordet dan haar niet gelyk : want uw" Vader

*weet wat gy van nooden heht^ eer gy hembiddet.

JoANNES XVI: 3^32533-

Jezus antwoordde haar , Geloofd gy nu ?

Ziet 5 de uure komt , en is nu gekomen 5 dat gy
zult 'verftrooid worden , een igelyk na het zyne , en

gy my alleen zult laaten. En \nochtans\ en hen ik

niet alleen : want de Vader is met my.

Deze dingen hehhe ik tot u gefprooken , op dat

gy in my narede hehhet. In de wereld zult gy ver-.

drukkinge hebben : maar hebbet goeden moed , ik heb"

be de wereld overwonnen,

I Petrtjs III: 12.

IVant de oogen des Heeren zyn over de recht-

vaardige , en zyne ooren tot haar gebed: maar het

aangezicht des Heeren is tegen de geene die quaad

doen,

I JOANNES V: 14, ly.

En dit is de vrymoedigheid die wy tot hem heb-

ben 5 dat zo wy iet bidden na zynen wille , hy om

.

verhoord.

En indien wy weeten dat hy ons verhoord^ wat
wy ook bidden , zo weeten wy , dat wy de beden

verkrygen 5 die wy van hem gebeden hebben.

Het
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Het KAMILLEVELD.

Lief, uit leed. i

Eift^ gelukzalig is de menfche ^ den welken Godftrnft\

daarom en -verwerpt de kajlydinge des Almaihtigenntet,

Want hy doet fmerte aa»^ en hy 'verbind; hy doorwondy

eft zyne handen heelen^ JohV : 17,18. _'
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V Verdrukte Hert geeft beter geur^

Als dat hetjlaat in ^s werelds Jleur.

Is 't tcere kruidje werd vertreeden

,

Dan reift zyn geurtje van beneden

:

Als 't Hert dts menfchen werd verdrukt^

Dan ruikt het beter als in weelden

,

Toen hem de vryheid vrede deelden ^

En dat het hem op aarden lukt.

Wat zyn het dan doch wel voor voeten ^

Die deze grond betreeden moeten ?

Dat zyn de voeten van den geeil j

Als die op 't vlces'lyk herte flappen ^

Dat doet het breeken ende knappen

,

Dan ruikt zyn deugd het aldermeeft

:

Dan gaander zuchten en gebeden ^

En hemelfe bedenk'lykheden

,

Als uit een ruikend Wierook-vat j -

Gclyk ons duid'lyk ook verklaaren ,

De uittingen der iVlartelaaven

,

Wat geur in haar verdrukking zat.

Wel, brengt verdrukking zulk een zegen ?

Hoc is men dan zo veel verlegen

,

H Om
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Om in een zachte ruft te ftaan

,

En door veel fchikken ende vleijcn

,

De druk van vlees en bloed te myen

,

Op dat het hem doch wel mogt gaan ?

Dat doen die vleefelyke zinnen.

Die 't lichaam voor de Geeft beminnen

,

En zien, op 't geene dat men ziets

Meer op 't vertoonen dan op 't ruiken

,

Zo dat het eed*le puik der puiken

,

Verborgen blyft , als was 't 'er niet.

'

M,
Spreuken III: 11,12.

\.yn zoon , en verwerpt de tucht des H E E"
REN niet : en weeft niet verdrietig over zyne

kaftydinge :

Want de HEERE kaftyd den geenen die hy

lief heeft \ ja geïyk een vader den zoone [in den

welken] hy een welhehaagen heeft.

Hebreen XII: 5',6.

En gy helt vergeeten de vermaaninge , die tot u
als tot zoonen [preekt , Myn zoone , en acht niet

klein de kaftydinge des Heeren , noch en bezwykt
niet als gy van hem beftraft word.

Want
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TVant dien de Heere liefheeft ^ kaftyd hy : en hy

geejfeld eenen igelyken zoone dien hy aanneemt.

Jakobus I: 2, 3, 4.

Acht het voor groote vreugde , myne Iroeders ,

ivanneer gy in veelerly verzoekingen valt

:

Weetende dat de beproevinge uwes geloofs lyd*

zaamheid werkt.

Doch de lydzaamheid hehhe een volmaakt werk ^

op dat gy moogt volmaakt zyn en geheel oprecht , in

geen ding gehrekkelyk»

En Vers 12*

Zalig is de man die verzoèkinge verdraagt : want
als hy beproeft zal geweejl zyn , zo zal hy de kroo^

ne des levens ontfangen^ welke de Heere belooft heeft

den geenen die hem lief hebben.

Openbaaringe III: 19.

Zo wie ik liefhebbe , die beftraffe en kajiyde ik

:

weejl dan iverig^ sn bekeerd u.

H X Db
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De VOGELSTRUIS.
Onverftandig!

IVaKf wat baatet een mejifche , zo hy de geheele we-
reldgewind^ en lyd fchaade zyner ziele , of wat zal
een menfche geeven , tot lojjinge va»zym sjele ? Matth:

Menij^
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Menig draagt wel veeren , als de Struis

,

Maar wysheid , is in 7 hoofd niet fhuis.

Uïc 't lichaam bergt in geld en goed

,

En al wat diend , voor 't zacht gcmaklyk leven

,

Op dat het immers werd gevoed.

En met een nefl voor altyd zy omgecvcn

:

En onderwyl , het grootfle deel

,

Waar van de menfch met recht word menfch ge-
heeten

,

De Eeuw'ge Ziel, dat al en veel.

Zo onbedacht laat blyven in 't vergeeten :

Die doet , gelyk de Vogel ftruis,

In 't wilde woud , of op de open velden

,

Nu vlugtig voor het Jacht-geruis

,

Wyl man en paard het op zyn leven fielden

,

Zyn hoofd verbergd in haag en ftruik

,

En denkt niet eens om al de groote reftc,

Op dat hy met het minfte duik

,

En laat , och laas l het heele lyf ten befte.

Wel aan , ó menfch ! die dit belacht

,

En zulk een doen , en kluchtige manieren

,

Maar voor een domme diershcid acht

,

Die 't klein \xrftand niet beter kan befticrcn;

H 3 Als



io8 DeBYKORF
Als gy uw Ziels gevaar niet ziet

,

Om dat gy 't vlees in wel zyn hebt verfchoolcn.

Dan denkt gy om haar onheil niet.

Zo doet 5 helaas 1 de dierfe zin u dooleq.

Denkt , hoe de helfe Jager lacht

,

Als hy alleen , uw vlees vind weg gefleeken

,

En gy u dan verfchoolen acht.

Schoon dat de ziel, rondsom kan zynbekeeken.

En bloot ftaat , voor zyn fcherpe punt , j

Waar meê , hy 't op u heefr gemunt.

z
Job XXXIX: 16,17,18,19,20,21.

iyn [van u] de verheugelyke vleugelen derPaau-

iven ? of de vederen des Oyevaars , en des Struis-'

vogels ?

Dat zy haare eyeren in de aarde laat , en in het

ftof die verwarmd
'y

En vergeet dat de voet die drukken kan , en de

dieren des velds die vertrappen konnen ?

Zy verhardet zich tegen haare jongen^ als of ze

haare.niet en waaren : haaren arbeid is te vergeefs

[om dat'] zy zonder vreeze is. 1
JVant God heeft haar van wysheid ontbloot ^ en^

heeft haar des verftajtds niet mede gedeeld,

Jls het tyd is , verheft zy haar in de hoogte : zy
helacht het paard , en zynen ryder,

S P R E U-
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Spreuken IV: 23.

Behoed u herte hoven al dat te bewaaren is j *want

daar uit zyn de uitgangen des levens.

Ephezen V: I5',i6,i7.

Ziet dan hoe gy voorzichtelyk wandeld: niet als

onwyze , maar als wyze, .

Den tyd uitkoopende , dewyle de dagen hoos \

zyn.
'

-t

Daarom en zyt niet onverftandig , maar verfiaat
\ \

ivelke de wille des Heeren zy,
>J

KOLOSSENZEN IV : ƒ.

Wandeld met wysheid hyde geene die buiten zyn^ \

den hequaamen tyd uitkoopende.

H 4 De



De zalm.
Keer om , keer om.

De gerechtigheiddes oprechten maakt zytten weg recht

:

maar d» godlooze valt door zyne godloosheid. De ge-

rechtigheid der vroomen zal ze redden : maar de trouw-

looze worden zevanzen tn haare verkeertheid. Spreuken

XI: ƒ,0.
Ah
I
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Al loopt de weelden in de mondy

Zy geeft op 't laafl een diepe wond.

D,e Zalm, beluftop varfe waterftroomen

,

Zoekt fladig aan al verder op te komen

,

Tot hy op 't laail voor cène fchutting fluit 5

Doch wyl zyn luft noch verder voort gaat dringen,

Bcftaat zyn moed daar over heen te fpringen

,

Wyl zynbegryp daar noch al flroom befluit.

Doch , *t was hem beft , daar wederom te kecren,

En niet zo zeer , te volgen zyn begeeren

,

Want, loos Bedrog heeft daar een plat gemaakt,

Om zyn beftaan behendig te bedriegen

,

(Wyl zynen fprong daar niet kan overvliegen
,

)

Waar op hy valt , en zo gevangen raakt.

ó Arme Ziel ! nu lang genoeg gefwommen

,

Om dat geftaag , u in de mondzouw kommen,

De weeldcn-llroom , van wereldlyk geniet.

Als gy u voeld voor \ oordeel Gods te fluiten

,

Begint dun niet een ruikeloos befluiten

,

(Dewyl uw luft, noch verder welluft ziet)

Om , met een moed daar over heen te fpringen

,

Maar zoekt veel eer u zeiven te bedwingen,

H ƒ Om,
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Om, wel bedacht, een wederkeer te doen

,

En zo , gewend , uw leven te behoeden.

En vry te zyn van 't quaade in het goede,

Dat uwe Ziel met blydfchap zich kan voênJ

Of anderfins, als gy u niet woud wenden,

Geraakten gy in jammer en elenden

,

Als gy uw fprong , met hem , te kort bevond

,

En van een hand , helaas, wicrd aangegreepen

,

Die u met macht , rampzalig weg zouw fleepen

,

Van 's werelds plat tot in der hellen mond.

Spreuken V: 20,21,22,23.

X^n waarom Z9ud gy ^ mynzoon^ in eene vreem-
de dooien^ en den fchoot der onbekende omvangen.

TVant eens igelyks wegen zyn voor de oogen des
HEEREN: en hy weegt alle zyne gangen.
Den godloozen zullen zyne ongerechtigheden van-

gen j en met de handen zyner zonde zal hy vaft ge*
houden worden,

Hy zal fierven , om dat hy zonder tucht geweifi
is 'y en in de grootheid zyner dwaasheid zalhy ver-
dwaalen.

En Kapittel VII: 25-.

En laat u herte tot haare wegen niet wyken :

en dwaald niet op haare paden.

En
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En Kapittel IX: i8.

Maar hy en weet niet , dat aldaar dooden zyn ,

haare genoodde zyn in de diepte der helle.

En Kapittel XVI: 25-.

Daar is een weg ^ die iemant recht fchynd : maar

het laatjie van dien , %yn wegen des doods.

2 Petrus III: 17, 18.

Gy dan , geliefde [zulks"] te vooren weetende ,

wacht u dat gy niet door de verleidinge der grouwe-

lyke menfchen mede afgerukt en word , en uitvalt

van uwe vaftigheid:

Maar waft op de genade en kenniffe onzes Heeren

en Zaligmaakers Jezus Chriftus. Hem zy de heer*

lykheid , beide nu , en in den dag der eeuwigheid.

Amen,

De
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De E R T,

Weg, om een beter.

Doch Jezus dit hoorende , zeide tot hem , Noch een

dtng ontbreekt u : verkoopt alles vjat gy hebt , en deeld

het onder den armen , en gy zult eenen fchat hebbenm den

hemel: en komt herwaards: volgt m)\ Lukas XVIII:

vers 22.
Smn
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Smyt maar neer ^

Om wat meer.

D,e witte Ert, geworpen daar hyhoord,

Bragt t'ecner dragc jacht honderd erten voort

:

Dat is een macht van rykelyk vermeercn ,

Waar over lacht , van vreugd , het veel begeeren ,

Dat ongemeen de vordering bemind

,

En gaaren veel van weinig uitfchot wind.

Maar , als de Ert , na hooger wclbehaagen ,

Een zulk getal van Paarlen zoude draagcn

,

Verborgen in een aangeweezen grond j

Wat mecnd gy wel , hoc veele dat m*er vond.

Bereid , en graag , om akkers te bezaaijen

,

En zo een fchat die noem'loos is , te maaijen ?

De minfte vrucht , tot voordeel van 'c gemoed

,

Uit ondergang van werelds luft en goed

,

Is Paarels waarde , indien wy God gelooven.

En gaat veel meer de Wcreld-Ert re boven 5

Zo in getal , als ook in ecd'len aard

,

Dan of den Ert die Paarlen had gebaard.

Hoe werd 'er dan zo menig noch gevonden

,

Wiens zin zo zeer aand'Ertenblyft gebonden.

Dat
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Dat hy ze liefil voor zyne keuken houd

,

Als dat hy 't woord der waarheid zo betroud

,

't Geen hem die winft , voor vaft heeft aangepree-

zen.

En zulk een Grond met ving*ren aangewcezen.

Matth: XIX: 21,

I ezus zeide tot hem , zo gy ivilt 'volmaakt zyn ^

gaat heenen^ verkoopt watgy heht^ en geeft het

den armen , en gy zult eenen fchat hehhen in den

Hemel: en komt herwaards , volgt my.

Markus VIII: 34,35", 36,37.

En tot hem geroepen hebbende de fchaaremet zy^

tie Difcipelen , zeide hy tot haar , Zo wie achter

?ny wil komen ^ die verloochene hemzelven ^ en nee*

me zyn huis op , en volge my.

Want zo wie zyn leven zal willen behouden^

die zal V zelve verliezen , maar zo wie zyn leven

z-al verliezen om mynent wille , en \orn\ des Euan*
gelinms [wille

, ] die zal V zelve behouden.

JVant wat zoude het de menfche baaten , zo hy
de geheele wereld wonne , en zyner ziele fchaade
kede.

Of wat zal een menfche geeven tot loffmge van
zyne ziele,

LUKAS.
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LuKAS VI: 38.

Geeft 5 en u zal gegeeven worden : een goede ,

neergedrukte , en gefchudde , en overkokende maate

zal men in uwen fchoot geeven.

En Kapittel XII : 29, 24.

Verkoop het geene gy heht , en geeft adlmoeffe.

Maakt u zelven buidels die niet en verouden , eenen

Qhat die niet af en neemt , in de Hemelen , daar

de dief niet hy en komt 5 noch de motte en ver^

derft.

Want waar uwen fchat isj aldaar zal ook uw''

herte zyn.

JoANNEs XII: 25-.

Die zyn leven liefheeft zal het zelve verliezen

:

en die zyn leven haat in deze wereld^ zal het zei-

ve bewaaren tot het eeuwige leven.

Dk



ii8 Dê bykorf
De M I E R.

Kloek, in het waardigftc.

-TTT.

Üaat tot de mieren , gy luiaard: ziet haare vjegen ^

en word wys : Dewelke geenen Overften ,
Ampman^

mchte Heerfcher hebbende ; Haar brood bereid in den

zomer , haaire Jpyze vergaderd in den oogft. Spreuken

VI: 6,7,8.
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Ve naarflightid , is nut engoed;

Maar heft , die 't om het Befte doet.

Daar zyndcr veel 20 kloek als mieren

,

En doen met alle vlyt haar beft.

Met haaien , trekken , loopen , zwieren

,

Om veel te fleepen in haar ncft j

Maar weinig, die, als rechte menfchen,

De dierfe zorg te boven gaan.

En uit een edelmoedig wenfen
,

Na 't Heil, van Eeuw'gc voorraad ftaan:

Daar was de naarftigheid van nooden

,

Meer , als bezorging voor het vlees

,

Die ons de Wysheid heeft verboden ,

Dewyl Hy ons wat hoogcrs wees.

Doch om dien winter voor te komen

,

Die met een Eeuwig duuren drygd

,

Word luiheid lang en breed vernomen,

Terwyl de zucht zo ver niet nygd.

Maar, met de Mier, in 't ftof gezeten,

Word alles daar op aan geleid

,

Op dat het lichaam hcbbe te eeten.

Zo lang men is in dezen Tyd.

I Doch
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Doch hooger zinnen loopen varder,

En zetten 't op het Eindeloos aan,

En werken daarom zo veel harder,

Dat haar dien loon niet mogt ontgaan.

Matth: VI: 19,20,11.

V^ ergaderd u geen fchatten op der aarden , daar
ze de motte en roeft verderft , en daar de dieven
doorgraaven en fteelen.

Maar vergaderd u fchatten in den Hemel ^ daar
ze noch motte noch roefi en verderft , en daar de
dieven niet en doorgraaven , noch en fieelen.

Want waar uwen fchat is , daar zal ook uw^
herte zyn,

JoANNES VI: 27.

Werkt niet [om~\ defpyze die vergaat ^ maar
[om] defpyzedie hlyft tot in het eeuwige leven

^

welke de Zoone des menfchen u-lieden geeven zal:
want dezen heeft God de Vader verzegelt,

2 Timoth: II: !ƒ.

Benaarjïigd u om u zelven Gode beproeft voor te

Jiellen , eenen arbeider die niet befchaamt en word^
die het woord der waarheid recht fnyd.

Hebreen
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Hebreen VI: io,ii.

ÏFant God en is niet onrechtvaardige dathy uw*
*werk zoude vergeeten > en den arbeid der liefde , die

gy aanzynen naame beweezenheht^ ah diedenhei^

ligen gediend hebt , en [nochj diend.

Maar wy begeeren dat een igelyk van u dezelve

naarftigheid bewyze tot de volle verzekertheid der

hoope 5 tot dm einde toe,

2 Petrus I: lo^ii.

Daarom ^ Broeders , benaarftigt u te meer om
uwe roepinge en verkiezinge vaft te maaken. JVant
dat doende en zult gy nimmermeer ftruikelen.

Want alzo zal u rykelyk toegevoegt worden den

ingang in het eeuwig Koningryke onzes Hseren en

Zaligmaakers Jezus Chrijlus,

En Kapittel III: 14, 15-.

Daarom , geliefde ^ verwachtende deze dingen^

henaarftigt u dat gy onbevlekt en onbeftraffelyk van
hem bevonden moogt worden in vrede

:

En acht de langmoedigheid onzes Heeren voor

zaligheid : gelykerwys ook onze geliefde broeder Pau-
lus , na de wysheid die hem gegeeven is , u^lieden

gefchreeven heeft,

I z Het
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Het B E E N^

Vermocijing, zonder inut.

Waarom weegt gylieden geld uit voorV geene datgeen

hrood en is ? en uwen arbeid voor'*t geene dat niet ver-

zadigen en kan ? Hooret aandachtiglyk na my , en eetet

het goede , en laat Hwe zifh in vettigheid hêar verluften.

Jezaias LV; 2.
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Men ziet , hoe Onverftandigheid

,

Zyn GuJde 7yd, onnut verjlyt.

JnLy knaagt wel greetig , cnde graag.

Doch houd nochtans een lecge maag

,

Waar over 't menfchlyk oordeel lachten

,

Terwyl 't verftand , verfmaad'lyk zeid,

Hoc 't domme beeft zyn tanden flyt

,

Op zo een voorwerp van verachten.

De wereld, in zyn Algemeen,

En Deelen , is dat dorre been

,

Daar zo veel hongerige maagen

,

(Door 't dicrelyke onverftand)

Begeeriglyk , met hand en tand

Haar heele leven lang aan knaagen :

En blyven echter onverzaad.

En door haar magerheid verfmaad

,

Voor d'opflag van verlichte oogcn.

ó Schraale en ongedaane Ziel,

Die zo aan dorre becnen viel,

Hoe ftaat gy eindeling bedroogen

!

Om dat gy uwe tanden fleet

,

En met uw moeiten niet en deed ,

I 3
Wyl
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Wyl alle tydelyke zaakcn ,

Hoe greetig dat men daar op byt,

Het leven uit de Eeuwigheid

,

In Eeuwigheid , niet vol en maakcn.

Matth: V : 6.

laïig \zyn] die hongeren en dorften [na\ de ge-

rechtigheid: WoMt zy zullen ^verzadigt worden,

JOANNES IV: 13,14,

Jezus antwoordde en zeide tot haar , Een ider

die 'uan dit water drinkt , zal wederom dorften

:

Maar zo wie gedronken zal hehhen van het water

dat ik hem geeven zal , dien en zal in eeuwigheid

niet dorften , maar het water dat ik hem zal gee-

*ven 5 zal in hem worden een fonteine van water ^

/^ringende tot in het eeuwige leven.

En Kapittel VI : 47 5-8.

Voorwaar ^ voorwaar zegge ik «, die in my ge^

looft ^ heeft het eeuwige leven.

Ik hen het brood des levens.

Uwe Vaders hehhen het Manna gegeeten in de

woeftyne^ en zy zyn geftorven.

Dit
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Dit is het hrood dat uit den Hemel nederdaald^

9p dat de menfche daar "van eete , en niet enfterve.

Ik ben dat levende hrood , dat uit den Hemel
nedergedaald is : zo imant van dit hrood eet , die

zal in der eeuwigheid keven. En het hrood dat ik

geeven zal , is'myn vlees ^ het welk ik geeven zal

voor het leven der wereld.

De Joden dan ftreeden onder malkanderen , zeg-

gende 5 Hoe kan ons deze [_zyn'] vlees te eeten gee-

ven ?

Jezus dan zeide tot haar ^ Voorwaar^voorwaar
zegge ik u-lieden , V en zy dat gy het vlees des

Zoons des menfchen eetet , en zyn bloed drinket ,

zo en hebt gy geen leven in u zelven.

Die myn vlees eet , en myn bloed drinkt , die heeft

het eeuwige leven: en ik zal hem opwekken ten ui'

terften dage.

IVant myn vlees is waarlyk fpyze , en myn bloed

is waarlyk drank.

Die myn vlees eet y en myn bloed drinkt , die blyft

in my , en ik in hem.

Gelykerwys my de leevende Vader gezonden heeft

^

en ik leeve door den Vader ^ [alzo'] die myeet^ de-

zelve zal leeven door my.

Dit is het hrood dat uit den Hemel nedergedaald

is. Niet gelyk uwe Vaders het Manna gegeetenheb-

ien^ en zyn geftorven : die dit hrood eet zal in der

eeuwigheid leeven.

I 4 Het
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Het vee.
Gevangen, tot vryheiA

E» de Heere zeide tot den dienftknecht , Gaat uit 'm

de wegen , en heggen , en divingd ze m te komen ,
o^

dat myn huis vol werde, Lukas XIV : 23.
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De Handy die onze zin met doet.

Is doch de Handy die ons behoed.

elyk het dicrelykc leven,

Dat weiden gaat in 'c open veld

,

Bezet word , en ter kooi gcdreeven

,

Met drang , en dwang en met geweld,

Door 't menfchelykc beter weeten ,

Op dat het , by verloopen tyd

,

Niet van de Vos en wierd gegceten

,

En van de Wolf , die laagen leid.

Zo zyn de leeringen en wetten

,

(Die 't leven in de ruime Wei

Be-engen , dringen en bezetten ,

Van achter, en van elk een zy)

Uit enkel liefde en genade ,

Op dat het zynen toegang nam

,

Ter open Kooi , een fchuil voor 't quaade

,

En 't allergrootftc ked ontquam.

Wie zich nu niet wil laatcn dwingen ,

Maar met een eige wilde zin,

H Bezet des Heils wil overfpringen

,

En loopcn 'c ruime veld wcêr in

;

I 5 Ont^
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Ontflagen van bc-engthcids banden.

En kieft die vryheid voor zyn deel

,

Die field zich bloot voor 's V^yands tanden,

En voor der hellen open keel.

ó if^rme Menfchen laat u ftieren

,

Van Hem , die wyzer is als gy

,

Wy zyn by Hem als domme dieren

,

Dies geeft u onder zyn gely.

Al wat hy ons komt op te leggen,

Hoe bitter, tegen vlees en bloed,

Is enkel , anders niet te zeggen

,

Als j komt tot my, in 't Eeuwig Goed.

Psalm XCI: 1,2,5,4.

D/> m de fchuiïpïaatfe des Jïkrhoogften is geze-
ten

, die zal 'vernachten in de fchaduwe des AU
machtigen.

Ik zal tot den HE ERE zeggen ; Myne toe-

"jhgt
3 en myne hurgt : myn God op welken ik ver-

trouwe.

TVant hy zal u redden van den ftrik des vogel-
vangers

: van de zeer verderfelyke peftilentie.

Hy zal u dekken met zyne vlerken^ en onder zy-
ne vleugelen zult gy betrouwen : zyne waarheid is
een rondajfe en beukelaar.

Matth:
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Matth: VII: 24.

Een igelyk dan die deze myne woorden boord ^ en

dezelve doet , dien zal ik vergelyken hy een voor-

zichtig man , die zyn huis op een Jïeenrotze ge»

houwd heeft,

LuKAS XI: 28.

Maar hy zeide
, Ja zalig zyn de geene die het

Woord Gods hooren , en dat zelve bewaaren,

Romeinen II: 13, 14.

Want de hoorders der wet en zyn nietrechtvaar^

dig voor God^ maar dedoenders der wet zullen ge-

rechtvaardigt worden.

Want wanneer de Heidenen dié de weU niet heh^

hen , van natuure de dingen doen die der wet zyn ,

deze de wet niet hebbende , zyn haar zelven een

wet.

Jakobus I: 22

En zyt daaders des woords , en niet alleen hoor"

ders^ u zelven met valfe overlegginge bedriegende..

2 JoANNES vers 9.

Een igelyk die overtreed , en niet en hlyft in de

here van Chrifius , die en heeft God niet : die in

Chriftus leere hlyft ^ deze heeft beide den F^der en

den Zoom.

Het
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Het schuin.
Zonder voortftuwing.

GaMt in door de enge poorte : want ivyd is de poorte^
en breed is de vje7 , die tot het verderf leid , en veele

zynder tüe door dezelve ingaan* Matth: VII: 13.

iVai
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fFatgy van zelver hopen ziet ,

Leid, op de Onfcheeve bodem niet.

D, 9c Schuine plaats. Iaat alle Rond
Gewillig rollen na de grond

;

Dat is 5 de Wereld en het Herte;

Dat is een Rond , en Schuin geftel

,

Ter fnelle afloop na de hel.

Een laage plaats van eeuwig fmertc.

Natuur die weer natuur bemind.

Is altyd nederwaarts gezind,

Gelyk het Schuine en het Ronde.

Gelyk vereend zich met gelyk,

Na aller dingen klaare blyk.

Zo rold het hert op 't fchuin der zonde.

Dies is de gang , die maklyk fchiet

,

Ook op de baan des Hemels niet,

Al laaten 't zo veel herten rollen,

Gelyk een Schip voor flroom en wind

,

Tot dat het eind'iing Schipbreuk vind

,

En al de baaren dat ver(bllen.

De Hemel-weg is opwaarts aan,

,En word met mocilykheid begaan,

Daar



132: D E B Y K o R F

Daar mag een idcr wel op letten

,

Op dat hy, tot zyn voordeel, myd
Al wat gemak'Iyk Tuk en glyd ,

En 'c oog op iders uitflag zetten.

Genezis VI: S'

Xlinde HEER E zag^ dat de boQsbeiddesmen*

fchen menigvuldig was op der aarde , en al '/ ge-

dichtfel der gedachten zynes herten fallen dage aU
leenlyk hoos was.

Spreuken XV: 24.

De weg des levens is den verjlandigen na hoven j

op dat hy afwyke van de helle , heneden.

Luk AS VI: 24,25-, 26.

Maar wee u gy ryke^ want gy heht uwen trooft

wer
JVee u die verzadigt zyt : want gy zult honge-

ren : IVee u die nu lacht : want gy zult treuren en

weenen.
IVee u wanneer alle de menfchen welvan u fpree-

ken : Want haare vaders deeden diergelyke den val-

fen Profeeten.

En
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En Kapittel XIII : 24,

»33

Stryd om in te gaan door de enge poorte : want
veele (zegge ik u) zullen zoeken in te gaan ^ ende
en zullen niet konnen.

KolossensenIII: 1,2.

Indien gy dan met Chrifius opgewekt zyt ^ zo
zoekt de dingen die hoven zyn , daar Chrifius is

zittende aan de recbter-[hand'] Gods.

Bedenkt de dingen die hoven zyn , niet die op de
aarde zyn,

I Tïmoth: VI: ir, 12.

Maar gy , b menfche Gods , vlied deze dingen

:

enjaagt na gerechtigheid ^ Godzaligheid^ geloove^

liefde , lydzaamheidy zachtmoedigheid,

Stryd den goeden firyd des geloofs , grypt na het
eeuwige leven , tot het welke gy ook geroepen zyt^
en de goede helydenifje heieeden heht voor veele ge-
tuigen.

De
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De karos.

Duur betaald.

\

Zekerlyk^ myff volk is dwaas ^ my en kennen z,y niet \

het zyn zotte kinderen , ende en zyn niet verftandig:

wys zyn ze om quaad te doen , maar goed te doen en

vjeeten ze niet, Jerem.IV: aa. M
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Al hebt gy V zoet voor niet^

Gy boet het met verdriet.

D,e Jonge knaap , door kinderlyk bchaagen

,

Springt achter op , en laat zich raaklyk draagen ,

Een verre weg , daar hy niet weezen moet

,

En keerd dan weer op een vermoeide voet.

Zo ziet men ook de heele wereld fpringen

,

Op *t rollend zoet van veel verkeerde dirgen ,

Getrokken door gemakkelyk vermaak

,

Voor wysheid een belachelyke zaalc.

Maar, die zo volgt , zyn kinderlyk begeeren.

Weer, dat hy ver , met leed, weerom moet keeren.

Vermoeid , en mat , gedrukt van flryd en kruis.

Eer dat hy komt aan 't vaderlyke huis.

Dies was het beft , by tyds , te laaten glyen ,

De rollen die met vreugden heene ryen

,

Door 't zoet vermaak van 'swerelds breede baan,

Alszometfpyt en lyd weerom te gaanj

Indien hem dat' al niet wierd afgcfnceden

,

K Om
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Om dat zyn luft zo ver was weg gereeden

,

Daar eindeling de Wagen omme viel

,

Waar door hy brak de beenen van zyn ziel.

Het is dan beft die kinderlyke zaaken

,

Door recht verftand en wcetenfchap te ftaaken.

w,
Psalm XIX: 13,14.

ie zoude de afdwaalingen verftaan ? reinigt

my van de 'verborgene [afdwaalingen.']

Houd üzven knecht ook te rugge van trotsheden ,

laat ze met over my heer[en 5 dan zal ik oprecht

zyn 5 en rem van groote overtreedinge.

En Psalm CXVI: 7.

Myne ziele , keert weder tot uwe rufle , want

de HEERE heeft aan u wel gedaan.

Spreuken XIV: 12,13,14.

Daar is een weg ^ die imant recht fchynd^ maar
Jpet laatfte van dien , zyn wegen des doods.

Het herte zal ook in het lachen fmerte hebhen

:

en het laatfte van dig hlydfchap is droefheid.

Dié
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Die afkeerig van herten is , zal van zyne we-

gen verzadigd worden > maar een goed man , van
zich zelven.

Ephezen IV: 14.

Op dat wy niet meer kinderen en zouden zyn^

die als de vloed beweegt en omgevoert worden met

alle wind der leere , door de bedriegerye der men^

fchen 5 door argliftigheid om lijïelyk tot dwaalinge

te brengen.

Hebreen III: 10,11,12.

Daarom was ik vertoornd over dat gejlachte^

enfpraky Altyd dwaalen zy met het herte , en zy
en hebben myne wegen niet gekend.

Zo hebbe ik dan gezwooren in myne toorne , /«-

dien zy in myne rufte zullen ingaan.

Ziet toe , broeders , dat niet feeniger tyd in ie*

mant van u en zy een boos ongeloovig herte , om af
ü wyken van den levenden God.

K X Db
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D E K A M. m
't Is niet uit haat. .

-

MyH zoQH , en verwerpt de tucht des HEEREN
niet : ende en weeft met verdrietig over zyne kaftydinge:

Want de HEERE kaftyd den geenen die hy lief heeft \

ja gelyk een vader den zoone \jn den welkenj hy een wel'

Maageft beeft. Spreuken lil
Zé
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Zo 7 Oor een quaad gekerm ontmoet ^

Bet Oog keurd doch de oorzaak goed.

ITXet Kindjen huild , om dat hem goed gc-
fchied

,

Weldaadigheid gcdyd hem tot verdriet,

Het liet de luis veel liever vreedzaam groeijen,

En in de klis meer and'rc luizen broeijen:

De Oude ziet die groote onkunde wel,

En fpeeld nochtans het zelve Kinder-fpel.

Hy liet de klis der zondelyke luflcn,

Veel liever (lil in 't (limme broei- neft ruften 5

Als dat hy tot zyn nut verdraagen znuw,

De hulp en dienll der Goddclyke trouw,

Door 't middel van zyn heilige Gcbode,

Een rechte Kam , om 't haatclyke fnoode,

Tc haaien uit de zetel van de Ziel

,

Waar in zich 't quaad, als in zyn neft onthiel.

Om dat zyn vlees het wee niet mag verdraagen

,

Veroorzaakt van dat reinigen en vaagen,

Dewyl hy niet op d'achtcrvolging ziet.

Zo is de ftryd en 't lyd hem tot verdriet j

Het geen zyn hert tot '/.aiv'ting zouw gedyen

,

[ndien hy dat geduldig wilde lyen^

K 3
Gelyk
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Gelyk 't verftand der jaarcn weet en kend

,

Dat zulk verdriet ten beften werd gewend

,

En weezen moet , om 't onheil weg te ruimen

,

Gelyk het vuur , 't onzuiver Goud moet fchuimen.

•

Romeinen VIII: 17,18.

Xlinindisn wy kinderen zyn , zo zyn ivy ook erf-

genaamen : erfgenaamen Gods , en mede-erfgenaamen.

Chriftus : zo ^wy anders met \_hem'] lyden 5 op dat

wy ook met [hem'] verheerlykt worden.

Want ik houde het daar voor , dat het lyden de-

zes tegenwoordigen tyds niet en is te waardeeren te-

gen de heerlykheid , die aan ons zal geopenbaard;

worden.

I KoRiNTHEN XIV : 20»

Broeders , en word geen kinderen in het z-erjland :.

fnaar zyt kinderen in de boosheid , en word in het

"verfiand 'volwa/fen.

1 KoRiNTHEN IV: 17.

Want onze lichte 'verdrukkinge , die zeer haaft
"voorby [gaat^] werkt ons een gants zeer uitneem

mnd eeuwig gewigte der heerlykheid.

Hebreen
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Hebreen XII: 9,10,11.

Verders wy hehhen de *vaders onzes vlees wel

tot kaftyders gehad , en wy ontzagen ze : zullen

wy [dart] niet veel meer den Vader der geeften on^

derworpen zyn , en keven ?

TVant geene hebhen [ons"] wel voor eenen korten

tyd 5 na dat het haar goed dochte , gekaftyd : maar

deze kaflyd [ons] tot [onzen] nutte ^ opdatwyzy^
ner heiligheid zouden deelachtig wordeH.

En alle kaftydinge , als die tegenwoordig is , en

fchynt geen [zaaké] van vreugde , maar van droef-

heid te zyn : doch daar na geeft zy van haar eene

vreedzaame vrucht der gerechtigheid den geenen die

door dezelve geoeffent zyn.

I JOANNES III: 1,2,3.

Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeeven heeft^

[ namelyk ] dat wy kinderen Gods genaamt zouden

worden. Daarom en kend ons de wereld niet 5 om
dat zy hem niet en kend.

Geliefde , nu zyn wy kinderen Gods , en het en

is noch niet geopenbaard wat 'zyj' zyn zullen. Maar
wy weeten ^ dat als [hy] zal geopenbaard zyn^ w)
hem zullen gelyk weezen : want wy zullen hem zien

gdyk hy is.

En een igelyk die deze hoope op hem heeft , dis

reinigt hem zelven ,
gelyk hy rein is,

K4 Het
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Het aanbeeld.
Dat blyft wel ftaan.

IL.

Want ook vjy , die in dezen tabernakel zyn ,
zuchten

lezvjaard zynde : naderaaal wy niet en willen ontkleed^

tnaar overkleed worden , op dat het Jlerfelyke van het

leveti verjlonden worde, 2 KorinthcnV : 4. ^



D E $ G E M o E D S. I4J

V Gewigt dat boven maaien zy

,

Bevryd zich zelfs , voor Vievery.

Dat wigtig is , is buiten deur vertrouwt

,

Om dat de man , die uit een quaad behaagcn

,

Een anders goed ook voor het zyne houd

,

Dat zwaare ftuknietna zyn neft kan draagcn:

Zo wigtig moed bet menfch'Jyk bertc zyn 5

Zo wigtig moed zyn Zaligheid hem weegen,

En 't myden van de Eeuw'gc hclfe pyn.

Waar door hy was tot alle deugd genegen.

Dan zouw de Dief, die (leeds op Zielen loerd,

En grectig is , om ryke buit te deelen

,

Met zyn gezel , die 't leven ook vervoerd

,

't Ontilbaar Hert , 20 lichtelyk niet fteclen.

Want buiten deur; is, hier, in deze Tyd,

Daar wy op aarde in deze wereld leeven

,

En zyn een Ding, des aanvals, aller ftryd.

Van flim bedrog beloerd , en fteeds omgeevcn.

Dies word het hert dat zich niet wigtig maakt.

Maar luchtig is en licht , ook licht geftoolen,

Door hem , die fteeds op hertc fteelen waakt

,

En graag veel fleept in zync duiftre holen.

K ƒ óMcnfch!
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ó Mcnfch ! bewaard uw aldcrbcftc goed

,

En maakt uw Hert van dcugdelyk gewigtc,

't Is beter hier een kommerlyk gemoed

,

Tot dat de hand des Hecrcn 't zal verlichten.

Alsgy niet meer , voor deur behoeft te ftaan

,

Maar in Gods Huis , van d'Aarde zy t genomen j

Dan zal de laft der zwaarte wel vergaan

,

En 't luchtig Hert) ter rechter tyd wel komen.

B
Spreuken IV: 23.

ebced u hertt hoven al dut te hewaarenis -yVjant

daar uit zyn de uitgangen des levens.

Jezaias XLVIII: 18,19.

Och dat gy na myne gehoden geluijierd had ! Z9

zoude uwe vrede geweefi zyn als een riviere , en

uwe gerechtigheid als de golven der zee.

Ook zoude u zaad geweefi zyn als het zand^

en die uit uwe ingewanden voortkomen^ als des zei-

venfteenkens: diens naame niet en zoude worden

afgehouwen , noch verdelgd van voor myn aange-

zichte.

Romeinen VIII: 8,9,10,11.

En die in den vleefe zyn en konnen Gode niet he-»

haagen.

Doch
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Doch gy-lieden en zyt niet in den vkefe , maar

in den Geefi , zo anders de Geeft Gods in u woond.

Maar zo imant den Geeft van Chriftus niet en heeft ,

die en komt hem niet toe.

En indien Chriftus in u-lieden is , zq is wel 't

lichaam dood om der zonde wille : maar de geeft is

leven om der gerechtigheid wille.

En indien de Geeft des geenen die Jezus uit den

dooden opgewekt heeft ^ in u woond , zo zaïhy die

Chriftus uit den dooden opgewekt heeft , ook uwe

fterfelyke lichaamen leevendig maaken , door zynen

Geeft die in u woond.

Hebreen X: 36,37.

Want gy hebt lydzaamheid van nooden : op dat

gy den wille Gods gedaan hebbende , de beloftenijfe

moogt weg draagen.

Want 5 noch een zeer weinig \tyds , en\ hy die te

komen ftaat zal komen , en niet vertoeven.

I Petrtjs I: 5-,6,7.

Die gy in de kracht Gods bewaardword door het

geloove 5 tot de zaligheid die bereid is om geopen^

haard te worden in den laatften tyd.

In welken gy u verheugd , nu een weinig [tyd"^

{zo het noodig is) bedroefd zynde door menigerly

verzoekingen

:

Op dat de beproevinge uwes geloofs ^ die veel kafte--,

lyker is dan desgouds het welk vergaat , en door het

vuur beproefd word , bevonden worde te zyn tot lofy

en eere , en heerlykheïd , in de openbaaringe van
Jezus Chriftus,

D E
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De arend.
De Gierigheid bedriegt de Wysheid.

Hy maakt te n'tet de gedachten der argUftigejt , dat

haare handen met een ding uit en richten. Hy vangt de

wyze in haare arglifligheid : dat de raad der verdraai-

den gejlort word, Job V: 12, 13.
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IVie Jleund op zyn vermogen t

Word dikmaals vml bedroogen.

i J'iQ and're vangen wil, word 2elfvan haar gevan-

gen ;

Wyl hy het lokaas tot een roofvoor zynen mond

,

Aan d'ingeflagen klaauw , ten roof meendvaftte han-

gen,

Zo moet hy zelver mee na 2ulk een diepen grond.

Zo gaat het allen, die, na aardfe rykdom grypen,

Om die te neemen in haar greetige geweld

,

En met een fterke hand wel vaft en vinnig nypen

,

Op dat hy onder haar ten dienfte wierd gefteld.

Maar 't zelve voorwerp dat 2y meenen t'overheeren

,

Dat worden 2y tot knecht en onderdaanigheid,

En 't houd haar by de klaauw van 't greetig veel be»

geeren ,

Zo dat in 't Worftel-perk de Roover onder leid.

Hy meend met zulk een brok gewenft om hoog te vlie-

gen.

En juift verzinkt hy met haar zwaarte naom laag.

Zo laat de wysheid zich door gierigheid bedriegen

,

En werd hem zelven tot een deerelyke plaag.

Den Arend is wel fnel van wieken en van oogen

,

Om aan te grypen wat hy tot zyn voedfel vind

,

Doch vind hy zich aan 't ding dat hy bevat , bedroogen 9

Als hy zich 't vifTea uit de baaren onderwind.
Laat
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Laat vaaren dan het aas van vircreldlyke fchatten,

Houd u te vreden met het geen dat voed en dekt.

Op dat gy 't eeuwig goed ter opvlugt meugt bevatten ^

En 't wereldlyke u niet na den afgrond trekt.

w,
SpREUKEi^ XI: 27,28.

ie het goede vroeg nazoekt^ zoekt welgeval'

ligheid : maar wie het quaade natracht , dien zal

het overkomen.

Wie op zynen rykdom vertrouwd , die zal vaU
len : maar de rechtvaardige zullen groenen ah loof.

I KORINTHEN III: 18,19,20,21.

Niemant en hedriege hem zelven : zo imant on"

der u dunkt dat hy wys is in deze wereld , die wor*

de dwaas , op dat hy wys mag worden.

fVant de wysheid dezer wereld is dwaasheid hy

God. JVant daar is gefchreeven ^ hy vattet de wyze
in haare arglifiigheid.

En wederom , De Heere kend de overlegginge der

wyze dat ze ydel zyn.

Niemant dan en roeme op menfchen : want alles

is uwe,

I Timoth: VI: 6,7,8,9,10.

Doch de Godzaligheid is een groot gewin 5 wet

vergenoeginge

:

Ward



DES G E M O E D S. 149

Want wy en hebben niets in de wereld gebragt ,

het is openbaar dat wy ook niet en konnen iet daar

uit draagen.

Maar als wy voedfel en dekfel hebben , wy zuU
len daar mede vergenoegd zyn.

Doch die ryk willen worden vallen in verzoekin-

ge en [/«] den flrik , en \iyï\ veele dwaaze enfcha"

delyke begcerlykheden ^ welke demenfchen doen ver^

zinken in verderf en o/idergang.

Want de geldgierigheid is een wortel 'van alle

quaad , tot welke fommige luft hebbende zyn afge-

dwaald van V geloGve , en hebben haar zelven met

veele fmerten doorjleeken.

Hebreen XIII: ƒ, 6.

[Uwen'] wandel zy zonder geldgierigheid : enzyt
vergenoegt met het tegenwoordige. Want hy heeft

gezegt 5 Ik en zal u niet begeeven^ noch ik en zal

H niet verlaaten.

Zo dat wy vrymoedelyk durven zeggen , De Hee^

re is my een helper , en ik en zal niet vreezen wat
my een menfche zal doen.

D
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De wandelstok.

Door 't lecven leefd hy mee.

TTt

"En ik achte het recht te zyft , Z» lange ik 'tn dezen

tabernakel ben ^ dat ik u opwekke door 'vermaaninge : Al-

zo ik ueetdatde aflegginge mythes tabernakels haajizyn

zal^ gelykerivys ook onze Heere Jezus Chrijiusrny heeft

geopenbaard, z Petrus 1: 13, 14*

V GeefÊ
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*t Geen daar de hand op kund^

tVerd zelver meer gefteund^

JL^c Stok, bcgrecpcn in de handj

Kan met de Wandelaar over land^

Berg op, berg neer, langs alle wegen

>

Maar trekt hy zyne hand daar of,

Zo valt de doodc Stok in 't ftof.

Tot dat hy weder werd gekreegen.

Zo lang d'onderfclyke Ziel,

Het flerfélyke lichaam hiel.

Zo gingen zy , gelyk , op aarden ^

Maar toen de Ziele dat begaf.

Toen viel het lichaam in het grafj

Eii was voor 't oog van gecnder waarden.

h 't Vlees dan maar der Zielen rok.

Zo zy het ons ook maar een Stok

,

Waar mee wy wand'len op de wegen

,

JDoor 't vreemde land van deze Tyd

,

Na d'Eindelooze Eeuwigheid

,

[n 't Koningryke Gods gelegen.

Hoe weinig is een Stok geacht

,

By 't and'rc dat de Man bevracht

!
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Hoc weinig is een hand vol aarden

!

Maar 't geen het lichaam ondcrfchraagd

,

De Schat, die 't Hert van binnen draagt,

Is duizendmaal zo veel van waarden.

I KoRiNTHEN XV: 49,5'o.

JC/» gelykerwys ivy bet beeld des aardfen gedraa-

gen hebhen , [alzo^ zullen wy ook het beeld deshe»

meifen draagen.

Doch dit zegge ik , broeders, dat vlees en bloed

het Koningryke Gods niet be-erven en konnen , noch

de 'uerderfelykheid en be-erft de onverderfelykheid

niet.

En Vers 5-3.

JVant dit verderfelyke moet on'verderfelykheid

aandoen , en dit Jlerfelyke [moet"] onjierfdykheid

aandoen.

2 KoRINTHEN IV: 7.

Maar ivy hebben dezen fchat in aarden vaten ^

ep dat de uitneementheid der kracht zy Godes , en

niet uit ons.

En Kapittel V: 1,2,3,4.

Want wy weeten^ dat, zo onz* aard/e huis de*

zes tabernakels gebrooken *word^ vjy een gebouiv

va»
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}

van God hebben , een huis niet met handen ge^

maakt ,
[jnaar] eeuwig in de Hemelen,

IVant ook in dezen zuchten *wy , 'verlangende

met cnze woonjiede , die uit den Hemel is , over^

kleed te worden.

Zo wy ook bekleed [en"] niet naakt en zullen ge*'

vonden worden.

Want ook wy , die in dezen tabernakel zyn^

zuchten bezwaard zynde : nademaal wy niet n
willen ontkleed , maar overkleed worden , op dat

het fterfelyke van het leven verjlonden worde,

Ephezen IV: 22,23,24*

[Te weetett] dat gy zoudet afleggen , aangaan*'

de de voorige wandelinge , den ouden menfche , die

verdorven word door de begeerlykheden der verleid

dinge :

En dat gy zoudet vernieuwd worden in dengeefl

uwes gemoeds^

En den nieuwen menfche aandoen , die na God
gefchaapen is in waare rechtvaardigheid en heilig-

heid.

Li Db
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De GLASDRAAGER.
Met Schroomcn.

En hy zeide tot allen , zo iemant achter my wilkomen
,

die verloochene hem zelven , en neeme zyn kruis dagelyks

op , en volge my. Want zo ivie zyn leven behouden wil ,

die zal het -verliezen : maar zo wie zyn leven verliezen

zal , om mynent wille , die zal het behouden. Want wat
haat het een menfche , die degeheele wereld zoude winnen^
tnhem zelven verliezin^ offchaade \zyns zelfs] lyden"^.

Lukas IX: 23, 24, 25-. Het
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Het fyne moet behouden zyn,

Door Hoede , van des Levensfyn.

Die Glazen draagt , heeft groote reden ,•

Om heel voorzichtig voort te treeden

,

Gelyk hy ook opmerkzaam doet

,

Om voor te komen groote fchade,

Van 't geen waar meê hy is belaade

,

Wanneer hy mifteo met zyn voet.

Waarom gaat dan het leven fpringcn

,

Met zulke prykcleuze dingen,

Als 't Kriftallyn , van Ziel, en Geeft,

En field die koftelykc Waarcn,

In zulk een prykel en gevaaren.

Als of men voor geen fchade vreeft ?

Hier was voorzichtigheid van noode

,

Want alle waarden is maar fnoode,

By 't geen het aarden Vat , bevat.

Hier moeft men zynen gang betrachten,

Hier moeft men zich voor ftromp'len wachten

,

Hier is de aldergrootfte Schat:

Niet 5 tot gemak op kar of wagen

,

Maar bukkende op de rug te draagcn,

L 3
Door
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Door hoog en laag van deze tyd

,

Om zo , met vreezen en met fchroomcn.

Behouden over weg te komen,

Tot in de Zaal'ge Ecuv^igheid.

D,
Spreuken IV: 19.

e 'Wt'g der godloozen is als donkerheid y zy en

weeten niet waar over zy firuikelen zullen.

Je REMI AS XIII: 15', 16.

Hooret en neemet ter ooren , en verheffet u niet :

want de HEERE heeft het gefprooken,

Geevet eere den HEERE , uwen God^ eer

dan hy het duifier maake , en eer uwe voeten zich

flooten aan de fchemerende hergen : dat gy na licht

wachtet , en hy dat zelve tot eene fchaduwt des

doods ftelle^ en tot eene donkerheid zitte,

Matth: X: 38,39.

En die zyn kruife niet [opheni] en neemt ^ enmy
na en volgd^ en is myns niet waardig.

Die zyne ziele vind , zal \_de'\ zelve verliezen

:

en die zyne ziele zal verhoren hebhen om mynent

mlky zal dezelve vinden.

En
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En Kapittel XVI : 24, if, 26.

Doe zelde Jezus tot zyne Difcipekn , zoiemant

achter my wil komen j die 'verloochene hem zelven^

en neeme zyn kruis op , en volge my.

Want zo wie zyn leven zal willen behouden , die

zal het zelve verliezen : maar zo wie zyn leven

verliezen zal , om fnynent wille , die zal het zelve

vinden.

Want wat haatet een menfche , zo hy de geheele

wereld gewind , en leid fchaade zyner ziele ? Of
wat zal een menfche geeven , tct loffmge van zyne

ziele.

JOANNES XII: 35".

fezus dan zeide tot haar , Noch eenen kleinen tyd

is V licht hy u-lieden : wandeld terwyle gy V licht

heht , op dat de duifterniffe u niet en bevange. En
die in de duifterniffe wandeld , en weet niet waar
hy heenen gaat.

Ephezen V: 8.

Want gy waart eertyds duifterniffe , maar nu
zyt gy licht in den Heere : wandeld als kinderen

des lichts.

De
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Oe vreemd EUNQ.
Wel gekomen.

En Zfne hand uitjlrekkende oier zyne difcipelenzetde ^

Ziet myne moeder en myne brêeders. Want zo wie den

vjille myns Vaders doet die in de hemelen is , dezelve is

ntyn broeder , en znfter , en moeder, Matth: XII: 49, fO-

De
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De Eeuwigheid i dat vreemde land.

Roept machtig om de fVeVkoms hand.

Diie 20 veel duizend flappen dcede

,

Na 'c voorgenoome onderwind,.

Quam eindling tot de laatfte trede

,

En voor de drempel van zyn vrind.

Daar wierd hy vriendelyk ontfangen

,

En met een werkoms groet gekuft

,

By al wat was , na zyn verlangen

,

Bedeeld , niet fpyzc en zoete ruft.

Heb moed , ó wandelende vroomcn

,

Die by u zelfs , de grootc togt.

Na God 5 uw Vriend , hebt voorgenomen

,

Op dat gy die ten einde brogt

:

Na zo veel treden uwer dagen

,

Die al geduurig flappen voort

,

Komt 5 eindcling , tot welbehaagen

,

De laatfte , voor des Hemels Poort.

Wanneer den Avond is aan 't vallen ,

En dat de duifternis begint.

Pan komt uw befte ftaat van allen

,

Alsgy u onder 't dak bevind.

L 5 Waart
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Waart gy vermoeid vanzwaare v/egen,

Daar zal te meerder zoet ontftaan,

Als gy , verzaad, en zacht gelegen,

Na alle wenfen , zyt voldaan.

Jezaias XXXIII: 17,18,19,20,21,21.

uwe oogen zullen den Koning zien in zynefchocn'

heid : zy zullen een verre gelegen land zien.

U herte zal de verfchrikkinge overdenken , [zeg-

gende^'] Waar is de fchryver ? waar is de hetaalS'

heere ? waar is hy die de toorens téld ?

Gy en zult niet [meer"] dat ftuure volk zien^ het

volk dat zo diep vanfpraake is , dat men het niet

hooren en kan , van belachelyke tonge , V welk

men niet verftaan en kan.

Schoud Zion aan , de ftad onzer hyeenkomften

:

uwe oogen zullen Jeruzalem zien^ eengerufte woon-

plaatfe , een tente die niet te neder geworpen zal

worden , welkers pinnen in der eeuwigheid niet en

zullen uitgetoogen worden^ en welkers zeelengeene

en zullen verfcheurd worden.

Maar de HEERE zal aldaar hy om heerlyk

zyn 5 het zal zyn een plaatfe van rivieren , van

wyde ftroomen : geen roeifchuite zaldaar door vaa-

ren 5 nochgeen treffelyk fchip zaldaar over vaaren.

Want de HEERE is onze Richter^ de HEE^
RE is onze Wetgeever: de HEERE is onze Ko-
ning , hy zal ons behouden.

LüKAS
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LtTKAS XVI: 9.

En ik zegge u-lieden^ Maakt u zelven vrienden

uit den onrechtvaardigen Mammon ^ op dat wanneer

u onthreeken zal , zy u mogen ontfangen in de etu-

qvige tabernakelen.

JoANNES XV: 14.

Gy zyt myne vrienden , zo gy doet wat ik »

gehiede»

2K0RINTHEN V: 16,17-

Zo dan^ ivy en kennen van nu aan niemant n(%

den vleefe : en indien wy ook Chriftus na den vleeje

gekend hehhn , nochtans en kennen wy \heml^ nu

niet meer [na den vïeefe.']

Zo dan indien iemant in Chriftus is, die^ is een

nieuw fchepfel : het oude is voorhy gegaan ,
ztet ,

hei

is al nieuw geworden.

De
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De A A P e N-V R e U G D.

Haaft vcrgecten.

£» gelyk het gefchied is in de dagen van Nx)ê , alz*
zal het o'ck zyn in de dagen des Zoons des menfchen. Zy
aten^ zy dronken^ zy naamén icn houwelyke^ zy wier-
den ten houwelyke gegeeven , tot den dag op welken Noë
in de Arke ging , en de Zondvloed quam , en verderfze
die. Lukas XVII: 26,27.

Dit
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Dit *s niet alleen in V Aapen land.

Maar over al, aan alle kant.

H,ct Aapje hippcld in de boomen ,

Aan *c kantje van de watcrftroomen

,

Van tak op tak , met groot vermaak \

Tot dat 'er iemant van haar allen

,

Van boven neder komt te vallen

,

Dan is *t een fchroomclykc zaak.

Elk fchrikt , en vierd van vrolykhcden

,

En ziet van boven na beneden

Op zynen ondergang , zo lang

,

Als 't v^^eezen kan , ni hun vermogen,

Tot dat hy weg is , uit haar oogen

,

Dan gaat men weer zyn oude gang.

De Menfch die ziet het , zonder Iccren,

Om wys'lyk tot zich zelf te keeren

,

Terwyl hy op de Wereld-boom

,

Breed , over dood en hel gehangen,

Geduurig gaat zyn oude gangen,

Gelyk het Aapje, zonder fchroom.

Want valt 'er een van zyn gezellen.

Door dood en Grafc, miflchicn ter hellen

,

Zo
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Zo geeft het wel in *c ecrft een fchrik

,

Maar raakt het weer wat in de verte

,

't Is uit de oogen , uit het herte

,

Het leven blyft by 't oude fticL

Hoewel men van 't verftand der menfchen

)

Meer vrucht als van de Aap zouw wenfcn.

Matth: XXIV: 37,38,39.

JLjn gelyk de dagen Noë [waaren ^'] alzo zal ook

zyn de toekomfte van den Zoon des menfchen.

JVant gelyk zy waaren in de dagen voorde zond*'

vloed ^ eetende en drinkende^ trouwende en ten hou*

welyke uitgeevende , tot den dag toe , in welke Noé
in de Arke ging.

Ende en bekenden het niet tot dat de Zondvhed
quam^ en haar alle weg nam: alzo zal ook zyn de

toekomjie des Zoons des menfchen,

I Thessalonisenzen V: 2,3.

TVant gy weet zelve zeer wel , dat de dag des

Heeren alzo zal komen gelyk een dief in der nacht.

Want wanneer zy zullen zeggen^ Het is vrede

j

en zondergevaar : dan zal eenhaafig verderf haar
overkomen

, gelyk de haarens nood eene bevruchte

[J^rouwe : ] en zy en zullen het geenzins ontvlie^

den.

Hebreen
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Hebreen IV: ii.

Laat ons dan ons henaarftigen om in die rufle in

te gaan : op dat nkt iemant in dat zelve exempel

der ongeïOQvigheid en valk.

2 Petrus II: 4, ƒ,6.

Want indien Godde Engelen , die gezondigd hel*

yen , niet gefpaard en heeft , maar die in de helle

leworpen hebbende , overgegeeven heeft den ketenen

der duifternijfe , om tot het oordeel bewaard te

worden :

En de oude wereld niet en heeft gefpaard^ maar
Noé den Prediker der gerechtigheid zyn achtfter

bewaard heeft , alshy de zondvloed over de wereld

der godlooze heeft gebragt

:

En de fteden van Sodoma en Gomorra tot affen

verbrandende , met omkeeringe veroordeeld heeft ^

en tot een exempel gezet den geenen die godloofelyk

zouden keven.

Db
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De eene Hand Wast de ander^

Zo gaat het wcL

Dewyie wy dan deze beloften hebhen
,
geliefde , laat

vns ons zelven reinigen van alle hefmettinge dei vlees en

des geejis , voleindigende de heiligmaakinge in de vreezc

Cods, 2 Korinthen VII: i.

Als
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Als zo den Een den Ander diend.

Dan blyft de zuiverheid haar vriend.

A,Is d'Eene hand den And'rc niet zou waflen

,

Dat zoud* alleen voor 't wyze oog niet paflen ,

Maar, ook, geheel en al niet kunnen gaan,

Dewyl het vuil van geen wierd afgedaan

:

Als Geeft 5 en Vlees , die by malkander woonen

,

Na redens aard haar pligt niet wilde toonen ,

Om af te doen , de vuile onzuiverheid

,

Die haar befmet , in deze levens tyd ;

Dat was de weg om beide vuil te blyven

,

Als elk zyn werk maar achteloos liet dryven.

Doch 't welbedachte en rcdelyk vcrftand

,

Gaat als een kind de wysheid aan de hand,

Om zo te doen haar leering en gebodc :

Een water > dat (ons toegereikt van Gode ,)

De vuiligheid van Ziel en lichaam waft,

Als elk van haar op zyne pligtcn paft.

Het lichaam diend de Geeft met druk en lyden

,

De Geeft, het vleesjmet fchroomen en met myden.

Op dat aan d' Een, de ftoutheid werd belet,

En aan den Aar, de zondelyke fmet.

M Dan
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Dan houden zy , in dezen weg , op aarden

,

De rechte gang, en zyn by God in waarden.

En als den Dag des Oordeels aan zal gaan ,

Zal Lyf en Ziel voor God gezuiverd ftaan.

Psalm LJ..: 3,4,^,6.

èyt my genadig , ó God , na uive goedertieren-

heid : delgt myne oicrtreedinge uit , na de groot-

béid uwer harmherti'^heden.

Wafl my. wel van myne ongerechtigheid : en rei'

nigt my van myne zonde.

M^ant ik kenne myne overtreedingen : en myne

zonde is fteeds voor my.

^egen «, u alleen heb ik gezondigt , en gedaan

dat quaad is in uwe oogen : op dat gy rechtvaardig

zyt in u fpreeken , ^en'] rein zyt in u richten.

Jezaias I: i(5,i7,i8.

Waffet u , reiniget u , doet de loosheid uwer
handelingen van voor myne oogen weg^ laat af van
quaad te doen.

Leeret goed doen , zoekt het ncht , helpt den

verdrukten : doet den TVeezen recht , handeld di

twift-zaake der JVeduwen.
Komt dan , en laat ons fzaamen rechten , zeid

de HE ERE: Al waaren uwe zonden als fchar"

laken ^
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iaken , zy zullen witvjorden ah fneeuw^ al waa*
ren zy rood^ ah karmozyn^ zy zullen worden ah
[witte'] wolle.

1 Timoth: II: 21.

Indien dan iemant hemzelven van dezen reinigd^

die zal een vat zyntereeren^ geheiligd en bequaam

tot gebruik des Heeren , tot alle goed werk tot^

hreid.

Hebreen X: 11.

Zo laat ons toegaan met een waarachtig herte^

in volle verzekertheid des geloofs , [ onze ] herten

gereinigd zynde van quaade konfcientie , en het

lichaam gewajfen zynde met rein water,

Openbaaringe VII: 14,15*.

En hy zeide tot my , Deze zyn het die uit degroote

verdrukkinge komen : en zy hebben haare lange klee^

deren gewajfen , én hebben haare lange kleederen wit

gemaakt in het bloed des Lams,
Daarom zyn zy voor den troon Gods^ en dienen

hem dag en nacht in zynen tempel : en dii op df»

troon zit zal haar overfchaduwen.

M z De
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Db handschoen
'tVerborgen Juweel , is meer als d'openbaare Koffer.

Op dat zy denHeere zouden zoeken ^ofz'i hewi immers
tajlen en vinden mogten : hoewel hy niet verre en is van
een iegelyk van ons. Wantinhem leevenwy^ enbewee-

gen ons , en zyn wy : gelyk ook eenige van uwe Poëten

gezegt hebhen , wantwy zyn ook zyn gejlachte, Handc-
li0genXVII:27,28.

Al
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Jl wat op Aarden Edel isy

Is voor het Oog Geheimenis.

H,et leven dat het Oog beziet,

Hoe fnel , en wel , in zyn be^/eegen

,

Dat is het rechte leven niet

;

•

Maar 't geen daar achter is gelegen.

Onzienlyk Iets dat alles voerd.

En alles draagd op uwe krachten,

Gy zyt de Hand , die alles roerd.

Wat ftaat voor Oogen of gedachten.

Dewyl 't verftand dan klaar bevind

,

Hoc 't geen dat fchuil is voor de oogen 5

Het ver van 't openbaare wind ,

In Edelheid en in vermogen.

Zo keer een ieder tot zyn Hert,

En dieper tot de grond na binnen

,

Om 't geen dat niet gezien en werd

Voor al wat zichtbaar is , te minnen.

Het is voor 't Dierlyk Oog te fyn

,

Maar als het vlies is afgenomen ,

Dan zal dat niet onzichtbaar zyn

,

Daar 't zichtbaar Al van is gekomen.

M 3 Natuur
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Natuur is dan gelyk de Want

,

Die als ccn doode was gelegen ,

Indien de werking van Gods hand ,

Een blikjen ophield van bewcegen.

w.
Romeinen VIII: ^,6, 7,8,9.

ant die na den 'vleefe zyn , bedenken dat des

vleefes is : maar die na den Geefi zyn
,
[bedenken^

dat des Geeftes is.

Want het bedenken des "vïees is de dood : maar-

het bedenken des Geefts is het leven en vrede

:

Daarom dat het bedenken des vlees vyandfchap

is tegen God : want het en onderwerpt zich de Wet
Gods niet ; want het en kan ook niet.

En die in den vleefe zyn en konnen Gode nie4

hehaagen.

Doch gylieden en zyt niet in den vJeefe , maar
in den Geeft , zo anders de Geeft Gods in u woond.

Maar zo iemant den Geeft van Chriftus niet en

beeft ^ die en komt hem niet toe,

I KoRiNTHEN II: 11,12,13,14.

Want wie van de menfchen weet het geene des

fnenft:hen is^ dan de Geeft des menfchen die in hem
is ? alzo en weet ook niemant het geene Gods is^

dan de Geeft Gods.

Doch wy en hebben niet ontfangen den geeft der we^
reld^ maar den Geeft die uit God is: op dat wy zou*

den weeten de dingen die ons van Godgefchonken zyn.

'Di-
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Dewelke wy ookfpreeken , niet met woorden die de

rnenfchelyke wysheid leerd , maar met [yuGorden^

die de heilige Geeft leerd
, geeftelyke dingen metgeefte*

lyke fzaamen voegende.
^^

'

Maar de natuurlyke menfche en hegrypt niet de

dingen die des Geefts Gods zyn. Want zy zyn hem
dwaasheid^ en hy en kan ze niet verftaan ^ omdat

Z0 geeftelyk onderfcheiden worden,

2 KORINTHEN IV: 18.

Dewyie wy niet en aanmerken de dingen die me»
ziet ^ maar de dingen die men niet en ziet. Want
de dingen die men ziet zyn tydelyk , maar de din*

gen die men niet en ziet zyn eeuwig.

Ephezen IV: 6.

Een God en Vader van alle , die daar is bovm
alle , en door alle , en in u alle.

KOLOSSENZEN I: 17.

En hy is voor alle dingen 5 en alk dingen heftaan

ie zaamen door hem.

M 4 DjB
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De PODAGREUS.
Niet myden , moet lyden.

Komt herwaards
^ C^^/^^^ ^>'] ^^^ "^y» haale»

^

en vjy z,ulleu fterken drank zuipen: en de dag van mor-
gen zal zyn als deze

,
\_ja'] grooter , Z'eel treffelyker,

Jeiaias LVI: 12.

êZutl



D E s G E M o E D S. 17/

ê Zoet / met zulk eenftrengen zuur.

Gaat maar voorby ; gy zyt te duur.

D,e kcelen die veel wyn verflinden.

Die moeten , na de lek're fmaak

,

De bit'rc nafmaak ondervinden,

Want 5 deze roede is machtig raak.

Doch and're , die zyn leed aanfchouwen

,

En werden daar door niet verzet,

Om van de drinkluft op te houwen ,

Die Ziel en Lichaam vuil bcfmec.

Maar die het ziet met wys bedenken,

Al is hy juift geen flaaf van wyn

,

Doch houd zyn roemer onder 't fchenken

,

Van dingen , die maar werelds zyn

:

Die mag wel tot zyn herte keeren

,

En denken op het Eeuwig quaad

,

Dat na het vafte woord des Hecren

,

De Wereldluft te volgen ftaat.

Want was het wyzelyk \ te myden ,

Het zwelgen van het druiven nat,

Om 't overmaatig bitter lyden

,

Dat achter na den drinkert vat ;

U s Veel
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Veel wyzelykcr zal 't noch weezen

,

De fpeening van de Juft der tyd,

Om 't Eeuwig lyden, dat na dezen ^

Den achteloozen is bereid.

Spreuken XXIII: 29,20.

T>
JLJy wien is wee ? hy wien och armen ? hy wkn
kyvagien ? hy wien het geklag ? hy wien wonden
zonder oorzaake ? hy wien de roodheid der cogen ?

"

By den geenen die hyden wyn 'vertoe'ven : hy den
geenen , die komen om gemengden drank naar ti

zoeken,

Jezaias V: II.

fFee den geenen die haar vroeg opmaakende in
den morgenftond ^ fierken drank najaagen

, [en']

vertoeven tot in de fiheemeringe ^ [tot dat} de wyn
haar heeft verhittet.

Amos VI: 6.

Die wyn uit fchaalen drinken , en haar zalven
met de voortrefelykfle olie : maar en hekommeren
haar niet over de verhreekinge Jozefs,

Maxth;
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Matth: XVIII: 8.

Indien dan uwe hand of uwe voet u ergerd ^

houwt ze af en werp ze van u. 't hu heter tot

het leven 'm te gaan , kreupl of verminkt [zynde^]

dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeu-

wige vuur geworfen te worden.

Markus IX: 47, 4^-

En indien uwe ooge u ergerd^ werpt ze uit : hei

is u heter maar een ooge hebbende in het Koning-

ryke Gods in te gaan , dan twee oogen hebbende in

het helfe vuur geworpen te worden :

- Daar haaren worm niet en fierft , en het vunr

niet uitgehlufi en word.

LukAS XXI: 34, 3^

En wacht u zelven^ dat uwe herten niette eeni-

ger tyd bezwaart en worden met hraferye , en dron-

kenfchap , enzorgvuïdigheden dezes levens^ en dat

u dien dag niet onvoorziens [over"] en kome.

Want gelyk een ftrik zal hy komen over alle de

geene die op den gantfen aardbodem gezeten zyn.

Db
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De kruiwagen.
Ondcrftcuning helpt.

Zo fe wy vrymoedelyk durven zeggen , De Heere
is my een Helper , en ik en zal niet vreezen wat my
een menfche zal doen. Hebreen XIII : 6.

Zo£kt
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Zoekt Hulp , h Moed y

Zo gaat het goed.

jLs\ Koopmans pak de man te zwaar,

Hy laat het evenwel niet leggen

,

Het is geen Heen , maar goede waar,

En daarom heeft het veel te zeggen.

Wat dan ? wat word 'er dan gedaan ?

Hy neemt tot zyn behulp een wagen

,

Dat Man en Wiel te zaamcn gaan,

En helpen zo malkander draagen.

Wat fcheeld 'er dan aan ider een

,

Dat hy het pak van 't vroome leven

,

Laat leggen als een zwaarc fteen

,

En {chynd 'er weinig om te geeven?

Nam hy de wagen van geduld

,

En liet de zwaarte daar op leunen

,

Op dat den arbeid wierd vervuld

,

Die zouw zyn fchoud'ren onder(leunen j

Tot dat die aldcrwaarile vracht

,

Daar 't allermecft aan is gelegen

Ter rechter plaatfe wierd gebragt

,

En 'c waare afbeids-loon verkrecgen.

G Menfch

!
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ó Menfch ! die zo verftandig zyt

,

En u in alles weet te fchikken,

Red U5 om eeuw*ge zaligheid.

Of al uw Arbeid breekt aan flikken.

H
Psalm LXXXIV: 13.

EERE der Heirfchaaren , 'welgelukzalig if

de menfche , die op u vertrouwd.

En Psalm CXIX: ii6,ii7,iiS.

Onderfiemt my na uwe toezegginge , op dat ik

ïeeve : ende en laat my niet hefchaamd worden o'vet

myne hoope.

On(krJleunt my , zo zal ik behouden zyn , dan

zal ik my fieeds in uwe inzettingen 'vermaaken.

Gy vertreed alle de geene , die van uwe inzettin*

gen afdwaakn , want haar bedrog is leugen.

E;i Psalm CXLV: 14.

De HEERE onderfieund alle die vallen : en

hy richt op alle gehogene.

Luk AS
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LuKAS XXI: 19.

Bezittet wwe zielen in uwe lydzaamheid,

2K0RINTHEN VI: T,2.

En'wy \_aïs'^ mede-arheidende bidden [«] ook

dat gy de genade Gods niet te 'vergeefs en moogt

ontfangen hebhen.

Want hy zegd , in den aangenaamen tyd hehhe

ik u verhoord , en in den dag der zaligheid hehhe

ik u geholpen : ziet nu is het de vjel aangenaams

tyd j ziet nu is het de dag der zaligheid.

Hebreex IV: t6.

Laat ons dan met vrymoedtgheid~ toegaan tot den

troon der genade , op dat ivy barmhertigheld mo^

gen 'uerkrygen y en genade vinden om geholpen te

ivorden ter hequaamer tyd.

He¥
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Het gilde KALF.

Tcrwyl d'Elcnde nadert.

iFelker emde is het verderf, iveïhr God is de huik,

en [welker'] heerlykheid is in haare fcharJe ,
deweike

aardfe dirjgen bedenken^ Philipp: III: 19.
Verhlyd
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Verblyd een ander niet ,

U zelven tot verdriet.

H,ct Gildc-kalf, gcmcftdoor'twclvcrzaadcn.

Behangen , en beftooken met lieraaden

,

Trekt ieders oog 5 terwyl hy vriend'Jyklacht.

En met zyn luft op lekk're bouten wacht.

Meend gy , ó Galt , en Slaager van de Zielen

Die vlytig zyt op keelen en vernielen.

Na uwen zin ook 20 met ons te doen?

Gelyk een vee tot vettigheid te voên

,

En anderfins te dienen en te vieren

,

En tot vermaak der oogen te vcrficren ,

En geeven ons alzo het werelds Deel

,

Dat tot vermaak van de open Helle keel

,

En groote vangft met uwen haak te viflen?

Dat zal u luft , en liftigheden mifTen.

Ten waare wy God gingen van zyn hand,

En quamen zo tot beeltelyk verftand.

En hadden 't licht der reed'lykhcid verlooren,

Gelyk een dier , dat weet'loos is gebooren.

Zo zeid een Menfch , die uit zyn oogen ziet

,

En zich behoed voor 't naakende verdriet.

N Hy
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Hy wil geen koe , noch kalf, noch varken weezen.

Dat niet en weet van fchroomcn noch van vreezen;

Maar Itom endom ter flagtbank werd geleid.

Hy is een mcnfch die *t dierjyk leven myd,

Jeremias XII: 3.

XVI aar gy 5 6 HEERE ^ kend my , gy ziet

7ny ^ en proeft myn herte
^

\dat het'\ met u is:

Ruktze uit alsfchaapen ter Jlachtinge ^ eti heiligtze

tot den dag der doodinge.

Romeinen II: 5-56.

Maar na uwe hardigheid , en onhekeerlyk herte

'vergadert gyuzehen toorne als eenen fchat ^ inden

dag des toorns en der openhaaringe 'van het recht-

'vaardig oordeel Gods

:

Welke een iegelyk 'vergelden zal na zyne ^wer^

ken.

En Kapittel XVI: 18.

TFant de zulke en dienen onzen Heere Jezus

Chriftus niet , maar haaren huik : en verleiden ^

door fchoon fpreeken en pryzen de herten der ecn^

voudige,

2 Petrus
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2 Petrus II: 12,15.

Maar deze , als onredelyke dieren , die de na^-

tuure volgen , en voortgehragt zyn om gevangen

en gedood te voorden , dewyle zy lafleren het geene

zy niet en verftaan ^ zullen inhaareverdorventheid

verdorven worden

:

En zullen verkrygen den loon der ongerechtig-

heid 5 als die de dagelykfi weelde [haar'] vermaak

achten , zynde vlekken en [metten , en zyn weel-

drig in haare hedriegeryen , als zy in de maaliyden

pet u zyn*

Judas vers 10,11,12.

Maar deze het geene zy niet en weeten 5 dat lafte^

ren zy : en het geene zy natuurlyk , als de onrede^

lyke dieren , weeten , in het zelve verderven zy
haar.

JVee haar , want zy zyn den weg Kains inge-

gaan 5 en door de verleidinge des loons Balaams zyn

zy heenen geftort , en zyn door de tegenfpreekings

Core vergaan.

Deze zyn vlekken in uwe liefde maaltyden , \eyï\

als zy met u ter maaltyd zyn^ weiden zy haar zei-

ven zonder vreeze : zy zyn waterlooze wolken^ die

van de winden ommegedreeven worden : zy zyn als

hoornen in V afgaan van den herfft , onvruchtbaar^

tweemaal vsrftorven^ [en] ontwortelt

,

N X De



i86 Db B Y K O R F

De kalk oven.
'Myd wat te mydcn is.

De Zoöfie des Menfchett zaï zyne Engelen uitzenden^
en zy zullen uit zyn Koningryk vergaderen alle de erger^

nijfen ^ en de geene die de ongerechtigheid doen : En zul'

len dezelve in den vuurigen oven werpen : daar zalwee^
ninge zyn en knerjinge der tanden, Matth: XIII: 41,42.

IVaS
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Wat zich van verre vreeslyk toonde

Maak 5 dat zich eïk daar van verfchoond.

ï^ie deze Oven branden ziet,

In zyne naad'ring en genaaken.

Heeft door de vreeze geen verdriet.

Dat hem die vlammen zullen raaken.

Daar is voor hem een weg voorby.

Maar die een Oven zal ontmoeten,

Wiens open deur een ingang zy.

Voor 't wandelen van zyne voeten j

Daar zal het flecht gefchapen ftaan,

Wyl deze Oven is gelegen,

Vlak op de weg die hy komt gaan

,

Dat zonder eenige ommewegen.

6 Wee ! ó wach ! van zulk een flaat!

Nochtans, ftaat dat geval te komen.

Dies is het beft , door wys beraad ,

By tyds een and'rc weg genomen.

Wat weg ? De weg van waare deugd.

Die gaat voorby de vuur'gen Oven,

En loopt tot blydfchap en tot vreugd

,

Om God te danken en te loeven,

N 3
Voor
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Voor uitkom ft van het groot gevaar,

ó Menfch ! De weg van 't werelds leven.

Loopt in den 'Oven , al te naar.

Dies moet gy dezen weg begeevcn.

Nu is 't noch uw gewenden tyd

,

Dat gy den vuur'gen Oven myd.

M,
Obadja vers 17,18.

,aar op den berg Sions zal ontkominge zyn^ ei

hy zal eene heiligheid zyn : en die van den hui^

Jakohs zullen haare erf-goederen erfelyk bezitten.

En Jakobs huis zal een vuur zyn , en Jozefk
huis eene vlamme , en Ezaus huis tot eenen ftoppelj^

en zy zullen tegen hen ontbranden , en zullen ze ler»

teeren : zo dat Ezaus huis geenen o'ver geblsevenei

in zal hebben j want de HEERE heeft het ge-

fprooken,

Malachias IV: 1,2,3.

Want ziet , die dag komt brandende als een oven

dan zullen alle hoogmoedige , en al wie godloosheii

doet 5 een ftoppel zyn ^ en de toekomftige dag zal

ze in vlamme zetten j zeidde HEERE der heir»

fchaaren , die hen noch wortel , noch tak laate)

en zal.

U4ieden daar en tegen , die mynen Naame vreeft ,

zal
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zaï de zonne der gerechtigheid opgaan^ en daar zal

geneezinge zyn onder zyne vleugelen : en gy zult uit'

gaan , en toeneemen , als mefi-kaheren.

Engy zult de godlooze vertreeden , want zy zul"

len ajfe worden onder de zooien uwer voeten , te

dien dage dien ik maaken zalj zeidde HEERÉ'
der heirfchaaren.

Mat TH : VIII: 11,12. ;

Doch ik zegge u , Dat veele xullen komen van

Ooften en Weften , en zullen met jihraham , en

Jzadk 5 en Jakoh aanzitten in het Roningryk der

hemelen.

En de kinderen des Koningryks zullen uitgewor-

pen worden in de huitenfte duifterniffe , aldaar zal

weeninge zyn , en knerzinge der tanden.

OPENBAARINGE XX: 14,15'.

En de dood en de helle wierden geworpen in den

poel des vuurs : dit is de tweede dood.

Enzoiemant niet gevonden en wierd gefchreeven

in het Boek des Levens ^ die wierd geworpen in dm
poel des vuurs.

N 4 De
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De WEERSCHYN.
Gelykheid, vercenigt.

,
'En wy alle met ongedekten dangsztchteie heerlykheid

des Heeren \a\s\ in eenen Spiegel aanfchouwende ^ wor-
de» [na] het zehe beeld in gedaante veranderd , van
heerlykheid tot heerlykheid , als van des Heeren Geeft.

2 KorinthcnIII: i8.

2#
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Zo moet het alle Zielen gaan ^

Die tegen over Gode [laan.

D,e Zonnefchyn gevallen op het glas

,

Veranderd zyn gedaanten in 't befchouwen

,

Als of het zelfs een Zon in klaarheid was.

Maar hout en fteen blyfc zyne doofheid houwen.

Dies werd het hert tot zuiverheid genood

,

Om*t Eeuwig hcht te vatten en t'ontfangcn.

Op dat het weer zyn flraalen van zich fchoot.

En zo de naam van heilig mogt erlangen.

Dat dan de aarde het langer niet bedek ,

En met zyn ftof der tydelykc dingen

,

Van wereld luft en ruft niet meer bevlek

,

Zo dat de flraal kan op en van hem dringen.

Want hoe de Ziel die zuiverheid bereikt

,

En hoe die ftand der klaarheid werd bekomen

,

Op dat van 't licht de held're weêrfchyn blykt

,

Na 't voor model , van alle oprechte vroomen j

Dat heeft de mond derwysheidons geleerd.

Die zelfs de Zon 5 en 't Licht is, van het leven,

Om alle grond , die tot hem ftaat gekeerd

,

Zyn klaare fchyn , tot wederfchyn te geeven ;

N s Ver-
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Verlaatcn wat de wereld heeft en geeft.

En zo 't Geloof, handtaftelyk te toonen

,

Zo dat het Hert , niet hier maar ginder leeft

,

By God , zyn Schat , daar 't Eeuwig hoopt te

wooncn.

JOANNES VIII: 12.

I ezus dan [prak weierom 'tot haar lieden , zeggen--

de ^ Ik hen V licht der wereld : die my 'volgt en

zal in de duifterniffe niet wandelen , maar zal het

licht des levens hebben.

En Kapittel XII: 3 f, 36.

Jezus dan zeide tot haar , Noch eenen kleinen tyd

is V licht by u-lieden ' wandeld terwyle gy V licht

hebt 5 op dat de duifternijfe u niet en bevange. En
die in de duifiernijfe wandeld , en weet niet waar
hy heenen gaat,

ferwyle gy 7 licht hebt , gelooft in V licht , op

dat gy kinderen des lichts moogt zyn. Deze dingen

fprak Jezus : en weg gaande , herbergde hy hem
van haar,

2 KORINTHEN IV: 6,7,

Want God die gezegt heeft dat het licht uit de

duifiernijfe zoude fchynen , is de geene die in onze

herten
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herten gefcheenen heeft ^ om [tegeeven] verlichtinge

der kemiffe der heerlykheid Gods in 't aangezichic

van 'Jezus Chrifltis,

Maar wy hebhen dezen fchat in aarden vaten ^

op dat de uitneementheid der kracht zy Godes , en

niet uit ons.

Philippenzen III: 20,21.

Maar onze wandel is in de Hemelen , ^waar uit

wy ook den Zaligmaaker verwachten , [namelykl^

dm Heere Jezus Chrifius.

Die onz"^ vernederd lichaam veranderen zal^ op

dat het zelve gelykformig worde zynen heerlyken

lichaame , na de werkinge waar door hy ook alle din*

gen hem zelven kan onderwerpen,

I JOANNES III: 1,2,3.

Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeeven heeft^

[ namelyk~\ dat wy kinderen Gods genaamt zouden

worden. Daarom en kent Qns de wereld niet , om
dat zy hem niet en kend.

Geliefde , nu zyn wy kinderen Gods , en het en

is noch niet geopenbaard watwy zyn zullen. Maar
wy weeten , dat als [hy} zal geopenbaart zyn , wy
hem zullen gelyk weezen : wantwy zullen hem zien

gelyk hy is.

En een iegelyk die deze hoope op hem heeft > dii

reinigt hem zelven^ gelyk hy rein is.

Het
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Het gasthuis.

Gevaarlyk krank.

fel

ïiiB'p^^q
l3HHBnn

^j^.to W,>^^^4MW.*-i.w,.,.i^»»;,>iW.^.'v^(^^-p^

mmi*!^mff*^w'^m
JS 1WSllüü

!

j

:m2^muLmmnmm
lÊ E»iè3Whf~ti^ p

' li^irtsSgHil

Hj?ÏV^'rï^^/^fvV'

#ifllvf^
—

«!^

^^ weeten datwy uit God zytt , ett dat de geheeU we-
reld ligt ifi het booze. Doch wy weeten déit de ZooKe Gods
gekomen isj en heeft ons het vêrflafidgegeevea^dat wy de»

IVaarachtigen kenne/i: en ivy zyn inden Waara^htigen

y

[namelyk] in zynen Zoone Jezus Chriftns, Deze is de

waarachtige God ^ en het eeuwige leven, I Joannes V:
19,20. Dt
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De krankheid van het ziek Gemoed y

Is zwaarder ? als van vlees en bloed.

Wiild gy in't groote Gafthuis gaan,

Zo ziet de wyde wereld aan.

Met al zyn kaamVen en vertrekken 5

Daar zynder veel
, ja , machtig veel ,

Die krank zyn aan het befte deel,

Gy zult 'er duizenden ontdekken.

Blyft maar een weinig by haar ftaan ,

Gy zult ze buiten hooren flaan.

Met kranke en verftrooide zinnen

;

In veelderly wydloopigheid

,

Van Idelheden dezer Tyd,

Door heete koorts, van 't Aards beminnen.

Want waaren zy aan 't hert gezond,

Men zouw het hooren uit haar mond

,

Hoe dat haar zinnen en gedachten

,

(Door een gemaatigtheid beweegt

,

Die d'Idelheden van zich veegd
,

)

De Eeuw'ge dingen {io^^ds betrachten.

Doch wie de Heere Jezus vat.

Voor alle dingen tot zyn Schat

,

Die
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Die heeft een Medicyn gevonden.

Die hem van zyne quaal ontflaat,

Zo dat hy uit het Gaflhuis gaat,

Gercckent by de wel gezonden.

Jezaias I: 4,5',6.WW ee den zondigen volke^ denvolke van zwaan
mgerechtigheid

^ den zaade der hoosdoenderen ^ den
'uerdervenden kinderen: zy hebhen den HEERE
'verlaaten^ zy hebben den Heiligen Ifra'éls gelaftert^
zy hebben zich 'vernjreemdet

, Iwykende ] achter-
waarts.

TFaartoe zoudgy meer geftagen worden ? gyzoud
des afvals des te meer maaken : het gantfe hoofd is

krank , en V gantfe herte is mat.

_
'Van de voetzoole af tot het hoofd toe , en is 'er

niet geheels aan hetzelve [maar'] wonden , enftrie-
men

, en etterbuilen
,

[die'] niet uitgedrukt , noch
verbonden en zyn , noch geene der zelve met olie

verzacht is.

JeremiasV:^.

O HE E R E f en zien uwe oogen niet na
waarheid ? gy hebt zegeftagen ^ maarzy en hebben
geen pyn£ gevoelt

; gy hebt ze verteerd^ Imaar'] zy
hebben geweigcrt de tucht aan te neemen : zy hebben

haare
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haare aangezichten harder gemaakt dan eene fteeum

rotze , zy hehhen ge'weigert zich te hekeeren,

I KORINTHEN XI: 30,31,32.

Daarom zyn onder u veele zwakke en kranke ,

en 'veele Jlaapen,

Want indien wy ons zelven oordeelden , zo en

zouden wy niet geoordeelt worden.

Maar ah wy geoordeelt worden , zo worden wy
'Dan den Heere getuchtigt^ op dat wy met de wereld

niet en zouden veroordeelt worden.

Ephezen V: ii,i2,i3,T4,

En helt geen gemeenfchap met de onvruchthaare

werken der duifternijfe , maar bejiraft ze ook veel

eer.

JVant het geene heimelyk van haar gefchied 5 is

fchandelyk ook te zeggen.

Maar alle deze dingen , van het licht heftraft

zynde , worden openbaar. Want al dat openbaar

maakt , is licht.

Daarom zegt hy ^ Ontwaakt gy die Jlaapt ^ en

flaat op uit den dooden , en Chrijius zal over u
lichten.

D E
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De R E I G E R.

Opmerldng vind.

Immers is myne ziek Jiil tot God : van hem is mytt

heil.

Doch gy , ó myne ziele , zvj\gt Gode : want van

hem is myne 'verwachtinge, Pfalm LX II : 2 en 6.

Met
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Met Jlilfland van de zinnen ^

Is heimHjk goed ie winnen.

D,

5

€ blaauwc Reiger in de floot,

Staat met langmoedigheid te loeren.

Wat dat 'er krieweld aan zyn poot,

Om 't zelve na zyn neft te voeren.

ó Menfch ! let doch zo op uw Hert

Wat zich daar aan beweegd ten goeden ,

Op dat het u een (pyze werd,

Om 't vroome leven mee te voeden.

Want waarom zoud gy minder zyn

,

Als 't domme beeft in gaauwe zaaleen

,

Om 't geen , niet is in oogenfchyn ,

Nochtans u zelfs tot nut te maaken.

Maar wat belangd , het tyd'lyk deel

,

Daar hoeftmcn u niet van te zeggen,

Daar zyn uw greepen gaauw en veel

»

Om *t al tot voordeel op te leggen.

Doch daar meé flaat gy 't beeft gclyk,

En klimt niet op in hoogcr graaden.

En haald maar aaien ui: de flyk,

Tot vulling van den zak der maaden.

O Maar,
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Maar ,.wat een ander tyd'lyk doet,

Om 't fterflyk leven t'onderhouwen

,

Dat doet den Wyzen na 't Gemoed

,

Om 't Eeuwig leven op te bouwen.

D
I Samuel XV: 22.

och Samuel zeide , heeft de HEERE hfi
aan hrand-offeren , en flacht-offeren , als aan het

gehoorxaa-men der ftemme des HERREN ? ziet^

gehoorzaamen is heter dan Jlacht-offer , opnerken
dan het vette der rammen.

MiCHA VI: 6,7,8.

Waar mede zal ik den HEERE tegen komen^
{e7Ï\ my bukken voor den hoogen God ? zal ik hem
tegenkomen 7net hrand-offeren ? met eenjaarige kal-
veren ?

Zoude de HE E R E een welgevallen hebben
aan duizenden van rafnmen ? aan tien duizenden
van olybeeken ? Zal ik mynen eerftgeboorenen geeven
\voor\ myne overtreedinge ? de vrucht myns buiks
[yoor] de zonde myner ziele ?

Hy heeft u bekent gemaakt , ó menfche , watgoed
is: en wat eifl de HE E RE van u^ als recht te

doen^ en weldaadigheid lief te hebben , en ootmoe-
diglyk te wandelen met uwen God.

Hebree .v
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Hebreen VI: 15-.

En alzo langmoedelyk 'verwacht hebbende , heeft

hy de belofte 'verkreegen.

Jakobus V: 7, 8.

Zozyt dan langmoedig^ broeders^ tot de toekom^

Jie des Heeren. Ziet , de landman verwacht de

koftelyke njriicht des lands , langmoedig zynde over

dezelve , tot dat het den vroegen en fpaaden regen

zal hebben ontfangen.

Weeft gy ook langmoedig , verfterkt uwe he^'ten :

want de toekomfte des Heeren genaakt.

I JOANNES III: 20,21,22.

Want indien onz* herte \ons'\ veroordeeld , -God

is m,cerder dan onz" herte , en hy kend alle dingen.

Geliefde , indien onz* herte ons niet en veroor^

deeld^ zo hebben wy vrymoedigheid tot God:

En zo watwy bidden^ ontfangen wy van hem:
dewyle wy zyne geboden bewaarsn^ en doen^tgeens

behaagelykis voor hem.

O 2 De
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De PAKGOEDEREN.

Eendracht behoud.

eMEn de God des vredes zelve heilige h geheel en til:

%we geheel onrechte Geeft , en ziele , en lichaam worde

onberiffelyk bewaard in detoekomfte onzes Heeren Jezus

Chriftus. I Theflal: V; 23.
Wte
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JVk zyn Gemoed niet fzaamen btnd,

Verlieft wel meerder ds hy wind.

D,e Koopman pakt zyn zaaken t'zaamcnj

Op dat ze veilig over quamen

,

Want 5 wicrd het los by een gegooit,

Zo wierd het lichtelyk vcrftrooit:

Wie gaaren met zyn doen wil winnen

,

Zie dat hy zyn verdeelde zinnen,

By een vergadert , fchikt , en vleid

,

En met de vreeze Gods omleid ,

Door Zeelen van de haat der zonden

,

Geknoopt en vaft te zaam gebonden.

Op dat het alderwaardfte goed,

Van een oprecht en vroom gemoed

,

Hoe 't rold en fold , op weg na 't Ende,

Met , voeren , keeren ende wende

,

Niet werd verlooren , onder weeg

,

Of groot verderf, door toeval kreeg,

Maar wel behouden overkomc.

Zo werd 'er groote winil vernoome

,

Die alle dingen overhaald.

Hoc groot, hoe fchoon , hoe duur betaald.

O 5
Want,
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Want , wat zyn alle Koopmans pakken

,

En alle opgevulde zakken,

By 't onwaardeer'Iyk groote goed

,

Van een oprecht , geruft gemoed !

A,
Spreuken II: lo, ir,

,ls de wysheid in u herte zal gekomen zyn , en

de weetenfchap voor uwe ziele zal lieflyk zyn >

Zo :Zal de hedachtzaamheid over u de wacht
houden 5 de verjiandighcid zal u behoeden,

I KORINTHEN I: 8.

Welke [God] u ook zal heveftigen tot den einde

toe 5 [om~\ onfiraffelyk [te zyn] in den dag onzes

Heeren Jezus Chrijius.
', IM

iThessalonisenzen III: 13.

Op dat hy uwe herten verfterke om onherifpelyk

te zyn in Heiligmaakinge , voor onzen God en Fa-
der , in de toekomfte onzes Heeren Jezus Chrifius

met alle zyne Heilige,

2 Thessalonisenzen II : 16,17.

En onze Heere Jezus Chrifius zelve , en onze

God
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God en Vader die ons heeft liefgehad ^ en gegeeven

heft een eetivjige ^uertroojlinge 5 en goede hoope in

genade ,

Vertroofie uwe herten 5 en verfierke u in allen

goeden ivoorde en werke^

I Timoth: VI: 20.

O fimotheus , hewaard het pand[u] toehetrouwt^

eenen afkeer hebbende van het ongodlyk idel roepen^

iren 'van de tegenftellingen dervalfelyk genaamde wee-

\-tenfehappen :

2 Petrtjs III: 17,1,8.

Gy dan , geliefde <^
[zulks'] te voeren weetende^

wacht u dai gy niet door de verleidinge der grou^

wclyke menfchen mede afgerukt en word , en uit-

valt van uwe vafiigbeid:

Ma^r wafi op 'in de genade en kenniffe onzes

Heeren en Zaligmaakéfs Jezus Chrijius . Hem zy
de heerlykheidy , beid^mu y en in den dag der een-

wigheïd.^ Amen,

O 4 Het
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Het gastmaal.

Zaaijen, zonder vrucht.

X-X

Efz ik zegge U'Uedefi , Métakt n zelven vrienden uit

den onrechtvaardigen Mammon , o^ dat wanneer u ont^

hreeken zal , zy u mogen ontfangen in de eeuwige taber-

vakelen^ LuJkas XVI : o.

De
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De blyde en lekk're Ga/Iery

,

Gaat zonder nut , met ftank voorby.

Die Gaflen nood , en fpild zyn geld

,

Aan zulke Maatfchappy en Vrinden,

Die met de Koetjes in het veld

,

De gaaven zonder dank verflinden

,

Wat vruchten plukt hy daar dan vao ?

Maar fpyft hy 't Adeldom der vroomen

,

Zo zet hy Konings kind'ren an

,

Om in haars Vaders gunft te komen.

Die and're zyn wie dat ze zyn,

Van Eer en Aanzien op der aarde

,

Zo zyn 't maar hoeders achter 't Zv^yn

,

Gelceken, tegen deze waarde.

Want die in 's Werelds Oordeel-dag,

In hoop , met opgeflagen oogcn

,

Dien grooten Koning van ontzag,

Tot zegening zal hooren mogen

,

Als had hy zyn Perfoon gediend

,

Om dat Hy , door weldaadighedcn,

Den vroomen maakten tot zyn vriend,

En Chriftus fpyfden in zyn leden

,

O f Hoc
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Hoe groot is zyne vruchtbaarheid !

By zulken, die 'c in 't vlees verfpilden,

En alles lieten in der Tyd

,

En op het laatile niets behilden

!

Die dit bekend , met wys beraad

,

Zie 5 wat hy dot , en wat hy lant.

Nehemia VIII: II,

V oorts zeide hy tot hen^ Gaat ^ eetet het'vette^

en drinket het zoete , en zendet deeJen den geenen
,

^oor welken niets hereid en is , "want deze dag is

onze Heere heilig : zo en bedroeft u niet , 'vuant de

hlydfchap des HEEREN is uwe fierkte.

Spreuken XIX: 17»

Die zich des armen ontfermd^ Jeend den HEE-
RE: en hy zal hem zyne weldaad 'vergelden.

Matth: X: 42.

En zo wie een van deze kleine te drinken geeft ,

alleenlik eenen beker kout [waters , ] /;; den naame
eens Difcipels , voorwaar zegge ik u , hy en zal

zynen kon geenfms verliezen.

En
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En Kapittel XXV: 40,

En de Koning zal ant'woorden en tot haar zeg-

gen 5 Foorwaar zegge ik u , 'voor zo veel gy \Jit~\

een van deze myne minfte broeders gedaan hebt 5 zo

heht gy [dat"] my gedaan.

Luk AS XIV: 12,13,14.

En hy zeide ook tot den gecnen die hem genood

haddê^ TVameer gy een middagmaal of a'vondmaal

zult houden^ zo en roept niet mve vrieyiden^ noch

luwe broeders , noch uwe maagen , noch \jiwe^
.
ryke

gebuuren: op dat ook dezelve u 7tiet te eeniger tyd

weder en nooden , en u vergeldinge en gefchiede.

Maar wanneer gy een maaltyd zult houden 5 zo

pood arme ^ verminkte , kreupele^ blinde.

En gy zult zalig zyn , om dat zy niet en heb-

hen om u te vergelden : want het zal u vergolden

worden inde opftandinge der rechtvaardige

.

Hebreen VI: iQ»

- PFant God en is niet onrechtvaardig , dat hy uw'

werk zoude vergeeten , en den arbeid der liefde , clie

gy aan zynen naame beweezen hebt , als die den hei-

Itgen gediend hebt 5 en \noch1 dient.

Het
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Het slagers HUIS.

Qua'e voorgang , doet dooien.

—.ZJ..^

En hy zeide tot haar een gelykenijfe , Kan ook wel
een blinde eenen blinden op den weg leiden ? 'Lullen zy
uiet beide ti$ den graft vallen ? Lukas VI: 39.

Volg
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Volgjuijl 5 een anders fiooren niet

Diegy , al gaande, voor u ziet.

w.ie 't niet en luft , de moordkuil in te dringen

,

Gelyk de troep derdomme Schaapen doet

,

Om d'Eerflen , die in blindheid voor hem gingen

,

Te volgen met een onbedacht gemoed ;

Die hoede zich , en Iaat voor heene loopen

,

Die loopen wil , van Satans hand gevat

,

En na gevolgt van heele groote hoopen

,

Maar wende hem , en kies het haazepad.

En of hem fchoon , de ftoutighcid verachten

,

En hield zyn doen voor blooheid en onwys

,

Zo dat men hem befchimpten en belachten

,

Hy wind nochtans de lofFelykfle prys.

Dewyl hy ziet gekeelde en gevilde

,

Zo fchrikt zyn hert voor diergelykc beurt

,

Die zulke trof, die voor hem in het wilde,

Dien weg des bloeds ook hadden goed gekeurd.

Hoe loopt , helaas l de wereld met malkander

!

Wat helpen zy «lalkander droevig voort l

Als 't domme Vee ; deneenen volgt den ander,

Elk dringt om *t feeril , in Satans open Poort.

Waak
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Waak op, en vlied , van zulk een menfche flagrer

,

Hy wet zyn mes , het geld u befte hals

;

Wie mede loopt-, blyft gy voorzichtig achter.

Want alle fchyn des werelds is maar vals.

w,
Psalm XXXVII: 27.

ykt af'van het quaade^ en doet het goede -^ en

'woond in eeuwigheid.

Jezaias XLII: 18,19,20.

Hoord gy doove^ enfchouwd aan gy blinde ^ om
te zien.

Wie is Vr hlind dan myn knecht ? en doof gelyk

myn hoode [ dien ] ik zende ? wie is hlind gelyk de

volmaakte ? en hlindgelyk de knecht desHEEREN?
Gy ziet \_wel'] reële dingen 5 maar gy en he^

waard ze niet : of hy \_fchoon'\ de ooren open doet
5

zo en hoord hy doch niet,

Matth: VII: 13,14.

Gaat. in door de enge poorte : want wyd is de

poorte ^ enhreedisdeweg^ die tot het 'verderf leid
^

en leele zynder die door dezelve ingaan.

Want de poorte is enge , en de weg is naainve ,

die tot het leven leid , en weinige zynder die den

zelven vinden,

Ro-
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Romeinen II: 3,4.

En denkt gy dit , ó menfche ^ die oordeelddegeene

die zulke dingen doen^ en dezelve doet^ datgy het

Vördeel' Gods' 'zult 'bniz'lieden?

Of veracht gy den rykdom zynergoedertierenheid^

e'fi verdraagzaamheid ^ enlangmoedigheid ^ niet wee-

tende dat de goedertierenheid Gods , u tot hekeerin-'

ge leid.

I Petrus IV: 3,4.

Tf^ant het is ons genoeg dat wy den voorgaanden

tyd des levens der Heidenen wille volhragt hebben^

en gewandelt hebben in ontuchtigheden , begeerlyk-

heden ^ wynzuiperyen ^ brafferyen^ drinkeryen ^ en

grouwelyke afgoderyen.

Waar in zy haar vreemd houden , als gy niet

mede en loop tot dezelve uitgietinge der overdaadig*

heid ^ en [^] laf!eren.

3J0ANNES vers II.

Geliefde^ en volgt het quaad niet na^ maar het

goed. Die goed doet is uit God : maar die quaad
doet , en heeft God niet gezien.

D E
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DePAPEGAY.

Bladeren , zonder vruchten.

Niet een igelyk , d'ii tot my Zegd^ Heere , Heere ,
e»

za ^ wgaan in V Komngryke der Hemelen : maar die daar

doet den -vjille myns Vaders , ^e in de Hemelen js.

Matth: VII:2i.
Fer-
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Vernoegd uw ooren niet met praat]

Maar ziet met oogen hoe V Vr ftaat.

A,1 kan de Vogel praaten leeren.

En field zich in des klappers ry

,

Men ziet nochtans aan zyne veeren,

Zeer wel , dat hy geen Menfch en zy

:

Al voerd men Chriftus in den monde,

En roemd van zyn hoogwaardigheid

,

Men ziet wel aan den veer der zonde,

Dat daar geen Chrillen onder leid.

Al draagt de wildeboom ook bladen,

Den fchoonen Appelaar gelyk ,

Hy kan den honger niet verzaaden

,

De Vruchten zyn der deugden blyk.

Al wat men dan voor aardig praaten

,

Gelyk der Voog'len klapping hoord

,

Dat meet men met die kleine maate : »

Het komt niet uit de wysheid voort.

Maar die in waarheid wys wil weezen,

En draagen dat hoogwaardig pand ,

Die moet den Heere hert'lyk vreezen,

Want dat is wysheid en verftand.

P Een



i,(5 D E B Y K O R F

Een menfche Hem zouw't Oor bedriegen,

Indien het Oog de mond niet ziet,

Maar klaarc blyk en kan niet liegen

,

Het licht maakt duiilernis tot niet.

w
Jezaias XXIX: 13,14.

ant de Heere heeft gezeid , Daarom dat dit

i-olk \tot fny] naderd met zynen monde , en zy my
met haare lippen eeren , doch haar herte verre van

my doen : en haare vreeze [daar mede zy'] my [yree*

zen~] menfchen geboden zyn die haar geleerd zyn

:

Daarom , ziet , ik zal voorts wonderlyk hande-

len met dit volk , wonderlyk , en wonderhaarlyk:

want de wysheid zyner voyzen zal vergaan , en het

Verfland zyner verflandigen zal zich verbergen,

EzECHiEL XXXIII: 30,31.

En gy ^ o menfchen kind', de kinderen uwes volks^

die fpreeken ftceds van u by de wanden , en in de deu-

ren der huizen : en d'een spreekt met den anderen ,

een igelyk met zynen broeder , zeggende ; Romt doch

en hoort wat het woora zy , dat van den HEERE
voortkomt.

En zy komen tst u^ gelyk V volk pleegt te komen^

< en zitten voor u aangezichte \als\ myn volk , en hoo-

ren uwe woorden^ maar zy en doenzeniet : wantzy
maaken licfkoozingen melfhaaren m.ond

,
\maar'] haar

herte wandeld haare gierigheid na,

Matth:
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Matth: XV: 7,8,9,

Gy geveinsde , wel heeft Jezaias van u gepro-

pheteert ^ zeggende^

Dit volk genaakt my met haaren monde ^ en eerd
my met de lippen^ maar haar hertehoudhemverre

van my.

Doch te vergeefs eeren zy my' Teerende leeringen^

[die] geboden van menfchen [zyn.']

L u K A s VI: ^f.

De goede menfche- brengt het goede voort uit den

goeden fchat zyns herten : en de quaade menfche

brengt het quaade voort uit den quaaden fchat zyns

herten . Want uit den overvloed des hertenfpreekt zy^

7ien mond. •*
.

En Kapittel XIII : 24, 25", 26, 27.

Stryd om in te gaan door de enge poorte : *want

veele {zegge ik u) zullen zoeken in te gaan , endt

en zullen niet konnen :

\NamelyK\ na dat de heere des huis zal opgeflaan

zyn 5 en de deure zal geflooten hebben^ : en gy zult

beginnen buiten teftaan , en aan de deure te kloppen ,

zeggende , Heere , Heere , doet ons open^ en hy zal

anti^oorden en tot u zeggen , Ik en kenne u niet

vm- w.aar gy zyt

:

Als dan zult gy beginnen te '' zeggen , Wy hebhen

in uwe tegenwoordigheid gegeeten en gedronken , en

gy hebt in onze ftraaten geleerd.

En hy zal zeggen , Ik zegge u , ik en kenne u niet

van -ivaar gy zyt : wykt van w.y afalle gy werkers

der ongerechtigheid,

P 2 De
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Db berg et na.

Daar fchuild wat.

Dan zal hy zeggen ook tot de geene die ter Jlinker-

{hand zyn] , Gaat weg van my gy vervloekte in het

eeuwige vuur , V welk den Duivel en zyne Engelen

bereid is, Matth: XXV: 41.
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JVat zich voor oogenfchyn vertoond.

Laat blyken wat verhooien woond.

D,e vonken die uit Etna klimmen,

En in de duift're dampen glimmen

,

Getuigen van 't verborgen vuur,

In die aloude Swavel-fchuur:

D'Elendcns , die het leven driegen.

En over al de wereld vliegen,

Zyn kind 'ren van de groote Moer,

Als of de vonk uit Etna voer.

Dies mogt , bedachtzaamheid wel zorgen ^

Wat dat 'er fchuild , voor 't oog verborgen,

In 't diepe hol der Eeuwigheid

,

Dat vonken geeft in deze Tyd

!

Wie zouw zyn meed zo laaten blyken.

Om ftout in Etnaas mond te kyken ?

Want brak 'er maar een brokjen af.

Zo voer hy in het vuurig graf.

Wie durft zich dan gevaar'lyk ftcllcn

,

Op 't kantjen van de keel der hellen

,

Daar 't leed niet duurd , een korte poos.

Maar zonder einde en altoos

!

P 5
Noch-
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Nochtans , zo ziet m'cr machtig vcelc

Ontrent dien inval vrolyk fpcclc.

ó Menfch ! gy die de vonken ziet

,

Denkt aan haar oorfprong , endc vlied.

w Jezaias XXXIV: 8,9,10.

ant het zal zyn de dag devwraake des HEE-
RE N^ een jaar der n^ergeUingen om Smis tiviji-

xaake.

En haare heeken zullen in pik 'verkeert 'UJorden ,

en haar ftof in zive-vel : ja haare aarde zal tot

hrandende pk ^worden.

Het en zal des nachts , noch des daags niet uit^

gebluft ^worden , tot in der eeuwigheid zal haaren

rook opgaan \ ^uan geftachte tot geftachte zal hetivoefi

zyn 5 tot in eeuwigheid der eeuwtgheden en zal nie-

mant daar door gaan.

Hebreen VI: 4, 5", 6, 7, 8.

Want het is onmogelyk , de geene die eens ver»

licht geweeft zyn , en de hemelfe gaave ge/maakt

hebben , en des Heiligen Geeftes deelachtig gewor-

den zyn^

En gefmaakt hebben het goede woord Gods , en de

krachten der toekomende eeuwe^ • ' /
En afvallig worden^ [die ^zegge ik^'] wederom

te vernieuwen tot hekeeringe : als welke haar zclven

den
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den Zoone Gods wederom kruifigen en opentlyk te

fchande maaken.

IVant de aarde die den regen menigmaal op haar

komende indrinkt , en hequaam kruid 'voortbrengt

'voor degeene door welke zy ook gebouwdword^ dié

ontfangt zegen van God.

Maar die doornen en difielen draagt , die is ver-

\
worpelyk , en naby de vervloekinge , welker einde

is tot verl

En Kapittel X : 26, 27»

TFant zo wy willens zondigen , na dat wy de^

kenniffe der waarheid ontfangen hebhen , zo en blyft

daar geen Jlacbt^pffer meer over voor de zonden:

Maar een fchrikkelyke verwachtinge des oordeels^

en hitte des vuurs dat de tegenftaanders zal ver-

2 Petrus II: 9, 10.

Zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoekinge

te verloffen 5 en de onrechtvaardige te bewaaren tot

den dag des oordeels , om geftraft te worden.

Maar allermeefi de geene die na het vlees in on-

reine hegeerlykheld wandelen , en de heerfchappye

verachten : die ftout zyn , haar zelven hehaagen
,

en die de heerlykheden niet en fchroomen te lafte-

ren.

P 4 Db
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De berg heek la.

ft Verfchil, is dicht by een.

Eff zy zullen hemen uitgaan , en zy zullen de doode

Uchaamen der lieden zien ^ die tegen my overtreeden heb-
ben , want haaren worm en zal niet flerven , en haar
vuur en zal niet uitgehlufl worden , en zy zullen allett

'vleefe eenafgryzinge'weezen, Jezaias LXVI: 24.

Twef
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*Twee dingen vangroot onderfcheidy

Zyn dikmaals , van malkaar niet wjd^

jljLI is het Eisland van Natuur

,

In 't midden van de koude baarcn

,

Noch heeft het een vcrhoolen vuur,

Gelyk bevinding heeft ervaaren

:

Al lykt het wereldlyk geftel,

Met al zyn weelden en vermaaken

,

Zo wyd en verre van de Hel,

-Als kout van heet , die groote zaakene

Zo leerd ons doch d'Ervarentheid

,

Dat onder 't dekfel aller weelden j

't Vcrhoolen vuur der Hellen leit

,

Dat dikmaal door de reete fpeeldcn ;

Wanneer het wereldlyke Hert

,

Nu , voor het hol des doods gekomen

,

Een onverdraagelykc fmert

,

Van zyne vonken heeft vcrnoomen.

Zo dat het klaar en helder blykt

,

Dat menig ding niet is van binnen ,

Zo als het wel van buiten lykt,

Voor ftompe en on-ervaare zinnen.

P jT Al
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Al fchynt het leven der Natuur

,

Een Lufthof , zonder leed en plaagen

,

Van binnen fleekt het helfe vuur.

Dat uit zyn holen op zal dagen.

Job XXI: 13.

Xn het goede 'verjiyten zy haare dagen
':,
en in eenen

Dogenhlik daalen zy in V graf.

Je 2 AI AS XIII: 19.

Alzo zal Bahel , de fteraad der Koningryken^

de heerlykheid ^ de bovaardigheid der Cbaldeen zyn,
gelyk ah God Sodom en Gomorra omgekeert beeft.

LujcAS XVI: 23, 24, 25-, 26.

En de ryke ftierf ook , en wierd hegraa'ven. En
als hy in de belle zyne oogen opbief ^ zynde in de

pyne 5 zag by Ahrabam van 'verre , en Lazarus

in zynenfcboot.

En hy riep en zeide , Vader Abraham ontfermt

u myner , en zend Lazarus , dat by bet uiterfie

zyns 'vingers in bet water doope , en verkoele myn
tonge : want ik lyde fmerten in deze vlamme.

Maar Ahrabam zeide , Kind
,
gedenkt dat gy

uw goed ontfangen hebt in uw' leven , en Lazarus
desge-
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desgeïyks het quaade : en nu inord hy "jertrooft , en

gy lyd fmerten.

En ho'ven dit alles , tujfen ons en u-lieden is een

groote kloo'-je geveftigt , zo dat de geene die van hier

tot u 'willen overgaan , niet en zouden konnen , noch

ook die Idaar zyn , ] van daar tot ons overkomen.

En Kapittel XVII : 26, 27, 2S, 29, 30.

En gelyk het gefchied is in de dagen van Noe ^
alzo zal het ook zyn in de dagen des Zoons des

menfchen.
Zy aten^ zy dronken^ zy namen ten houwelyke^

zy vüierden ten houwelyke gegeeven , tot den dag op

*vüelken Noe in de Arke ging , ende Zondvloedquam
,

en verderf ze 'alle.

Desgeïyks ook ,
gelyk Hgéfchiedde in de dagen Lots^

zy aten 5 zy dronken'^ zy kochten^ zy verkochten^

zy planteden , zy bouwden

:

Maar op welken dag Lot van Sodoma uitging
,

regende het vuur en fulpher van den Hemel , en

verderf ze alle.

Even alzo zal het zyn in den dag , op welken de

Zoone des menfchcn geopenhaart zal worden.

Het
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Het WAPEfJHUIS.
Bedekt de bloote Ziel.

Eft een igelyk die om prysjlryd onthoud hem in aïks.

Deze dan-\_doen'] ^el [dit] , op dat zy een 'verderfelyke

kroone zouden ontfangen , maar wy een onverderfelyke,
I KorinthenlX: zy.

Daar
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Daar d*aUerfcherpfte pyl op mikty

Daar diend het fterkjle Schild befchikt.

H<-eefcd'Oudheidwapen-tuig doen fmeeden,

Waar meê zy ftad en land beftreeden

,

Waar is nu dezen arbeids loon ?

Maar zag men 't Heil , dat zy behielen

,

Die Helden waaren , voor haar Zielen

,

Men zag haar (laat uitneemend fchoon.

Wyl zy de duifternis verwonnen,

Zo wierden zy tot klaare zonnen

;

Dat is een and're heerlykheid ,

Als 't hoofd te kroonen met fieraaden ,

Van glinflerend goud en lauw're bladen,

Voor zo een korte , en fnoode tyd.

^t Geklonke Schild van vaft geloove ,

Ging d*Yz're fchilden ver te bove

,

En dekten meer , als *t vleefelyk hert 5

Zo dat de pyl wierd afgedreeven ,

Die toevloog op het Eeuwig leven

,

En uit de Hel gefchootcn werd.

Zo was het voorts , met d'andVe flikken ,

Om 's Vyands iloutheid af te fchrikken:

Den
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Den Arm van vlees , verwind maar vlees 5

Maar Geeft , gewapcnt met Gods krachten.

Verwon de Geeftelyke machten ,

En redden zich , uit alle vrees -,

Van God met Ecren , opgcnoomen,

In 't glorieuze Ryk der vroomen.

M.
I Tl MO TH : VI: ir, 12.

.aar gy^ o menfche Gods^ vlied deze dingen:

en jaagd na gerechtigheid^ Godzaligheid
<y geloove^

liefde , lydzaamheid , zachtmoedigloeid.

Stryd den goeden ftryd des geloofs ,
grypt na het

eeuwige leven , tot het voelke gy ook geroepen zyt^

en de goede helydenijfe heieeden hebt voor veele ge^

tuigen.

2 T I M o T H : 1

1

: 4, f, ö, 7.

Niemant die in den kryg diend ivord ingewik-

kelt in de handelingen des leeftochts , op dat hy dien

mooge hehaagen die [hem] tot den kryg aangenomen

heeft.

En indien ook iemant Jïryd , die en word niet

gekroond^ zo hy niet wettelyk en heeft geflreeden.

De landman ah hy arbeid , moet alzo eerfi de

vruchten genieten.

Merkt'
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Merkt het geene ik zegge : doch de Heere gseve ^u

'üerftand in alle dingen.

En Kapittel IV: 7, S.

Ik hehhe den goeden ftryd genreeden , ik helle den

Joop ge-eindigd^ tk hehhe het geloove lehouden.

Voorts , is my weg gelegt de kroone der rechtvaar

^

digheid^ welke my, dé Heere , de rechtvaardige Rech-

ter , in dien dag geeven zal : en niet alleen my , maar

ook allen die zyne verfchyninge liefgehad hellen.

1 Petrus I: 3,4, <.

Gelooft zy de God,en Vader onzes Heeren Jezus

Chriftus , die na Éyne groote harmhertigheid ons

heeft wedergelooren , tot een lee.vende hoope , door

de opflandinge vanjjziis Chriftus uit den dooden.

T!ot een onverdeéfelyke , en onlevleklyke , en on^

verwelklyke erffeni/fe , die in de Hemelen lewaart

is voor u^

Die gy inde kracht Gods lewaart worddoor het

geloove 5 tot de zaligheid die lereid is om geopen^,

haard te zvorden in den laatften tyd.

De
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De B Y B e L.

Groot van waarde.

Alle de Schrift is van God ingegeeven , en is nuttig tot

leeriKge ^ tofwederlegginge ^ totverbeteringe ^ tot onder-

vjyzinge die in de rechtvaardigheid is : Op dat de men-

fche Gods volmaakt zy ^ tot alle goed werk volmaaktel\k

toegerufl, 2Tinioth: III: 16,17.
Dit
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Dit Kleine houd bejloote ,

Een Ruimte en een Groote.

Diie dit Juweel in handen heeft,

Een licht der menfchelyke zinnen,

Zie dat hy na zyn voorfchrift leeft.

Om 't aangebooden Heil te winnen.

Of anders is hy als een knecht,

Die 't willen van zyn meefter hoorden

,

En zyn gebod niet uit en recht

,

Maar geeft voor daaden ,
goede woorden.

En die alzo zyn Heer mishaagd

,

Word niet alleen den loon onthouwen

,

Maar ook ten huizen uitgejaagd

,

Als een onwaarden , en ontrouwen.

Wie dan de Bybcl hoord en leeft.

En niet en doet na zyn bevelen.

Heeft groote reden dat hy vreefl.

Om in belooning mis te dcclen ;

Wanneer hy zo hem zelfs befchouwd j

Wat hy van Dienaars , zonder dienen

,

En woorden zonder werken , houd

,

Schoon dat zy zeggen , dat zy 't micncn.

Q^ Groot
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Groot is het Voorrecht \'an de Schrift

,

Om op getrouwheid loon t'ontfangen. *|

Doen is de Dank voor zulk een Gift

,

Niet doen , zal ftraf voor loon , erlangen.

M,
LuKAS XI: 28.

,aar hy zeide^ Ja zalig zyn de geem^ die het

Woord Gods hooren , en dat zelve hewaaren.

Romeinen II: 13.

Want de hoorders der Wet en zyn niet rechtvaar^

dig voor God , maar de doenders der Wet zullen

gerechtvaardigt ^worden.

Jakobus I: 22,23,24,25'.

En zyt daaders des woords , en niet alleen hoof'

ders 5 u zelven met valfe cverlegginge bedriegende.

Want zo iemant een hoorder is des woords , en

met een daader , die is een man gelyk , vuelke zyn

aangehooren aangezicht bemerkt in eenen[pegel.

Want hy heeft hem zelven bemerkt , en is voeg

gegaan , en heeft terjiond vergeeten hoedaanig hy

vuas.

Maar
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Maar die inziet in de volmaakte TVet , die der

vryheid is , en daar hy hlyft , deze geen vergeete^

lyk hoorder genjoorden zynde , maar een daader des

werks 5 deze
,

\zegge ik
5 ] zal gelukzalig zyn in

dit zyn doen.
-^ -"'

2 Petrtjs 1 : 19,20,21.

En wy hehhen het propheetife woord , dat zeer

vaft is : en gy doet wel , dat gy daar op acht heht^

als op een licht fchynende in eenduiftere plaatfe^ tot

dat de dag aanlichte 5 en de morgenfterre opga in

uwe herten..

Dit eerft weetende , dat geen prophetie der Schrift

en is van eigener uitlegginge.

Want de prophetie en is voortyds niet voortge^

hragt door den wille eens menfchen , maar de hei^

lige menfchen Gods ^an den heiligen Geeft gedreeve^

'zynde , hebben ze gefprooken.

a*
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D E W I P B R U G.

Het een , helpt het ander.

En ik zegge u-Vteden ^ "B'tddet ^ en u zalgegeetien wor-
den : zoeket ^ en gy zult vinden : kloppet ^ en u zal tfen
gedaan -worden. Want een iegelyk die bid^ die ontfangt : en

die zoekt ^ die vind: en die kloj^t ^ dien zal oj^en gedaan
worden, Lukas XI; 9, lo.

Ce-
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Gewigtig neder nygen ,

Laat licht van boven krygen.

M,en ziet de Man , met eene hand

,

Een groot gevaarte overhaalen !

Kracht word geholpen van verfland

,

Dat zich niet licht'lyk laat bepaalcn

:

Hoe ftaat m'er dan zo voor en kykt

,

Voor 't wigtig ftuk , van 't heil der Zielen

,

Waar over 't leven niet bereikt

Daar alle wyzen 'c meeft van hielen ?

Doch was het werk , maar zo gefield 9

Om tot zyn Zaligheid te nygen

,

Die Eene hand van klein geweld,

Zouw groote hulp van boven krygen.

't Ondoen'lyk doen , dat wierd gedaan

,

Door middel van het wys'Iyk flcllen,

Waar door het wigtig overflaan

,

Geweldig tot de hand zouw hellen.

Het Stuk 5 van Eeuw'ge Zaligheid

,

Moed tot het herte overwcegen ,

Dan was de weg alreê bereid

,

Waar door de noodzaak werd verkrccgen \

Q.3 Die
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Die groocc noodzaak van de Geeft !

Dies moet , de hand , verftand gebruiken

,

Zo 5 als in 't minft , ook in het mecft

,

Op dat wy niet na dwaasheid ruiken.

Wanneer men haald , aan zwaar gewigt,

Dat zelver tot ons is genegen.

Zo daald het , en zo komt het hcht,

En 't wel beoogde werd veikrcegen.

Zo is 't gefteld , met God en Menfch

,

Na d'alderkoftclykftc wens.

D
Jeremias XXIX: 12, 13^

an ztdt gy my aanroepen^ en heenen gaan^ en

tot my bidden ^ en ik zal na u hooren.

En gy zult my zoeken , en 'vinden : ^wanneer gy
na my zult vraagen met u gantfe herte.

Matth: XXI: 21,22.

Doch Jezus antwoordende zeide tot haar ^ P'oor*

mjaar zegge ik u , Indien gy geloove haddet , en niet

tn twyfeldet , gy zoudniet alleenlyk doen het geene

den vygehoom [Js gefchted^ ] maar indien gy ook tot

dezen berg zeidet , JVord opgeheeven en in de zee

geworpen^ het zoude gefchieden.

En
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En al wat gy zult hegeeren in V gehed , geloo-

n)ende , zult gy ontfangen.

JOANNES XV: 4, 5-.

Blyvet in my ^ en ik in u. Gelykerwys de ranke

geen vrucht en kan draagen van haar zelven ^ zo

zy niet in den wynftok en blyft : alzo ook gy niet ,

zo gy in jny niet en hlyvet.

Ik hen de wynftok , [_en'\ gy de ranken : die in

my hlyft , en ik in hem , die draagt veel vrucht:

want zonder my en kond gy niets doen.

Jakobus-I: s-> ^*

En indien iemant van u wysheid onthreekt , dat

hy ze van God hegeere , die een igelyk mildelyk geeft

^

en niet en verwyt : en zy zalhcmgegeeven worden.

Maar dat hy ze hegeere in geloove 3 niet twyfelen»

de : want die twyfelt is een haare der zeegelyk , die

van de wmdgedreeven 5 en gp^enneergj^worpen word*

I JOANNES lïl: IJjll.

Geliefde , indien onz^ herte om niet en veroordeelt^

zo hebhen wy vrymoedigheid tot God:
En zo wat wy hidden , ontfangen wy van hem

:

dewyle wy zyne geboden bewaaren , en doen ^tgeene

hehaagelyk is voor hem.

0,4 De
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De slang.
Schuw vopr 't bedrog.

Maar wacht [u] van de valfg Profeeten , dewelke in

fchaapskleederen tot u komen \ maar -van binnen zyn ze

gryfende wolven Aan haare vruchten zult gy ze ken-

nen. Leeft men ook een druive van doornen , of vygen

van diftelen ? Matth; VII: iS-,1^'
Daar
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Daar Water was , wel eer

,

Daar quam wel JVater weer.

A,.Is ik u zie voor myne oogen

,

Dan denk ik , hoe die oude Slang,

Myn moeder Heva heeft bedroegen,

En maakten 't al haar kind'ren bang.

Die Slang , die uit het hol der Hellen

,

Met uw lichaam'lykheid bekleed

,

Haar Swart , zo wit weeft voor te ftellen

,

Dat ik noch van de nafmaak eet

:

Maar, daar benevens denk ik wcedcr,

Aan 't groote Heil van God belooft

,

Hoe die gcwenfte Slang-vertreeder,

De voet zouw zetten op zyn hoofd.

Dat miften niet , ter rechter tyden

:

Nu komt het met ons daar op aan

,

Dat wy niet wederom ter zyden,

Van achter zynen voorgang gaan.

Dat wy , na zulk een grooten leere

,

Ons wachten voor 't bedekt fenyn

,

Dat als een Gier met Duive-vcere

,

Zich voor doet onder fchoone fchyn.

dy Weg
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Weg wereld met u fchoon behaage,

In al uw aangenaam gcilel,

Daar fchuild des Duivels achterlaage.

Om ons te trekken in de Hel.

De Wysheid heeft de hoogde waarde,

Met onaanzien'iykheid bekleed,

Gelyk Hy zelfs was op der Aarde

,

Toen Hy den Hemel open deeJ.

Jeremias XXXIII: 16,17.

jLn die dagen zal Juda verloft worden , en '^rU'^

zakm zeker woonen : en deze is die haar roepen\

zal.de HEERE ONZE GERECHTIG"^
HEID,
Want zo zeid de HEERE: David en zal

niet worden afgefneeden , een man die op den trom

des huizes Ifraels zitte.

Mat TH : XXIII: 33.

^y Jlcingen , gy adderen gehroedfels , hoe zout

gy de helfe 'verdoemenijfe ont'-olieden.

En Kapittel XXIV: 4, f.

En Jezus antwoordende zeide tot haar , Ziei

tos , dat u niemant en verleide,

IVant
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JVant veeïe zullen komen onder mynen Naame ,

zeggende , Ik hen de Chriftus , en zy zullen veele

verleiden.

Romeinen XII: 2.

Ende en word dezer wereld niet gelykformig^'

maar word 'veranderd door de vernieuwinge uwes

gemoeds 5 op dat gy moogt heproe^ven welke de goe^

de 5 en welhchaagende , en volmaakte wille Gods

zy.

I JOANNES II: !ƒ, 16, 17,

En heht de wereld niet lief ^^ noch V geene in de

wereld is : zo iemant de wereld lief heeft , de liefde

des Vaders en is niet in hem.

Want al dat in de wereld is , \namelyK\ de hc^

geerlykheid des ^ulees ^ endehegeerlykheid der 00

-

gen , en de grootsheid des leevens , en is niet uit den

Vader , maar is uit de wereld.

En de wereld gaat voorhy , en haare hegeerlyk^

heid : maar die den wilk Gods doet , hlyft in der

temvigheid.

D



24* De B Y K o R f

De kluizenaar.
Atgcfcheiden , van 't quaad.

2.9 ik myn Zide niet en hehhe gezet en flil gehouden ,

gelyk een gefpeend kind by zyne moeder ! myne ziele is

ds eengefpeend kind in my. Ifraè'l hoope op denHEERE
van nuam tot in der eeuwigheid, Pfalm CXXXI: 2,3. .

De
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De Eenzaamheid is naar ,

Maar beter ah Gevaar.

\Gi-emocd, dat op zyn oorfprong ziet,

Met hert'lyk uitzien , en verlangen

Bewoond deze Aarde als een Hermiet,

Met fterflyk vlees en bloed omvangen ;

Dat houte , Iceme en ftrooije Kluis

:

Doch onderwyl , bouwd zyn geloove.

Een 5 Ecuwig , Vaft , beftendig Huis,

In 't vruchtbaar land , der fchoone hove ;

Waar hecne Hy , van hier verhuilt,

Daar 't vredig , en verheugde leven

,

Niet zo , als hier , alleenig kluifl,

Maar tnet Gezelfchap is omgeven j

Het geen zyn wel zyn meer volmaakt.

En d'Eeuwige blydfchap zal verhoogen.

Elk zie maar dat hy daar toe raakt.

En vryf het ftof uit zyne oogen:

Want tot dat alderpuurftc licht

,

Dat in dat Zalig land zal fchyne ,

Behoord een helder klaar gezicht;

De quaadc oogen , was *t een pyne.

Geluk.
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Gelukkig is dan 't wyzc Hert,

Ontweeken uit des werelds ftroomen,

Dat zo niet mee geflccpt en werd

,

Aan *t Eind , daar 't leelyk uit zal komen.

Jezaias LII: 11,12.

V ertrekt ^ 'vertrekt
y gaat uit vandaar ^ en raakt

het onreine niet aan: gaat uit het midden vanhaar^
reinigt u

, gy dis de vaten des HE E R E N.
draagt.

TVant gy-lieden en zult niet met haafiè uitgaan^
noch met der vlucht heenen gaan : want de HE E»
RE zal voor u-lieder aangezichte heenen trekken
en de God Ifraels zal uw' achtertocht weezen.

Jeremias LI: 6,

Vliedet uit het midden van Bahel , en reddet^
een iegelyk zyne ziele ^ en wordet niet uitgeroeit in\

haare ongerechtigheid : want dit is de tyd der
wraake des HEEREN^ die haar de verdienfte
hetaald.

2 KORINTHEN VI: 17,18.

Daarom gaat uit bet midden van baar , en
fcheidet u af ^ zegt de Heere , ende en raakt

niet
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niet aan het geene onrein is j en ik zal u4iecïen aan-

neemen.

En ik zal u tot een Vader zyn , en gy zult my
tot zoonen en dochteren zyn , zegt de Heere deAU
machtige.

Hebreen XI: 9, lo»

Door het geloove is hy een inwoonder ge'weeft in

het land der belofte , als in een vreemt [land , ] en

heeft in 'tahernakelen gewoond met Iza'dk en Jakohj

die mede-erfgenaamen waaren der zelver belofte.

Want hy verwachtede de Stad die fondamenten

heeft 5 welker konfienaar en bouwmeefler God is.

Openbaringe XVIÏI: 4.

En ik hoorde een andere flemme uit den Hemel

^

zeggende , Gaat uit van haar myn volk^ op dat gy
aan haare zonden geen gemeenfchap en hebt , en op

dat gy van haare plaagen niit en ontfangt.

HfiT
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Het ALPISSE GEBERGTE.

Het moet doch zyn.

De haane der oprechten is "van het quaade af te -ivy-

ken : hy behoed zyne ziek , die zynen vjeg hewMard,

Spreuken XVI: 17.

Al
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Al is den opgang hoog en fteih

Men doet het om een Eeuwig Heil.

X^ie over d'Alpes heen moet weezen,

Dat gaat met fchroomen en met vreezen.

Langs eenen fteilen , fmallen baan:

Nochtans , zo werd het ondernotóen

,

Om in een ander land te komen >

Waar blyft des menfchen moed voor fiaan?

Behalven voor den weg der Deugdea,

Gelegen tot de Eeuwige vreugden

,

^

Waar toe, God zelfs zyn vafte hand,

Aan haare wandelaars wil leenen,

En leiden haar door 't prykel heenen

,

In ^t aller aangenaamfte land

:

Daar ftaander veele voor te kyken , 1

En fchikken zich om af te wyken.

En zelden heeft 'er iemant moed

,

Üm tot die reize gang te maaken,

En over dezen berg te raaken

,

Uit zucht na 't alderhoogftc Goed.

Zy dreigen al haar leevcns dage,

En blyven liever in het laage,

R By
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By 'c aangenaamc welgeval

,

Op brecde en plaizante wegen
Langs lufl van vlees en bloed gelegen.

Door 't diep gezonken werelds dal.

Maar als zy komen aan het Ende,
Dan komen zy in groote elende,

Voor d'alderhoogfte berg des Doods,

Waar dat zy Eeuwig zullen blyven,

Na zo lang voor de flroom te dryven

,

Dat is de ftand des hoogften noods.

'c Is beter dit voor af te denken,

En 't vlees op dezen togt te krenken.

Psalm XXIV: 3,4, ^

W k zal 'kimmen op den herg des HEEREN?
En "wk zalftaan in de plaatfe zyner Heiligheid?

^

Die rein van handen^ en zuhver 'van herten is

^

die zyne ziele niet op en heft tot idelheid , en die

niet hedriegljk en zweert.

Die zal den zegen ontfangen vanden HEERE^
en de gerechtigheid van den Godzyns heils,

Jezaias XXXIII: 15-, 16, 17.

Die in gerechtigheden wandeld ^ en dte hillikhe-

dm
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den [preekt : die V gemn der onderdrukkingen 'ver-

werpt 5 die zyne handen uitfchuddet , dat ze geen

gefchenken en behouden^ die zyne oore ftopt ^ dathy

geen hïoedfchuïden en hoore ^ en zyne oogen toeftuitj

dat hy het quaade niet aan en zie

:

Die zal in de hoogten woonen , de fterkten der

fteemotfen zullen zynhoog vertrek zyn: zyn brood

-düord hem gegee'ven , zyne wateren zyn gewis.

Uwe oogen zullen den Koning zien in zynefchoon^^

heid : zy zullen een 'verre gelegen land zien,

4ËSDRE VII: 6,7,8,9.

Een ftad is gebouwd^ en gelegen in een'vlakveld:

en is vol van allerly goederen.

Den ingang is enge , en op een fteilte gelegen , al-

zo dat "er ter rechter zyden vuur isy en ter flinker

zyden een diep water,

tuffen die nu is alleen eenen [mallen pad geleid ^

namelyk tuffen het vuur en het water ,
alzo dat

op den pad niet meer dan eenmenfche teffens gaan

en kan.
^

Indien nu deze Stad iemant tot een erve gegeeven

wierde , en hy nooit het voorgefteldegevaar en zou-

de doorgaan y hoe zal hy zyne erve verkrygen?

R % Het
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Het anker.

Toe behouding.

Want wy zyn In hoofe zaUg geworden. De hoofe na
die gezien worden is geen hoope : want hetgeene iemant

ziet -waarom zal hy het ook hoopen ? Maar indien wy hoo-

ien het geene wy niet en zien , zo verwachten wy het

met lydzaamheid. Romeinen VIII: 24, 2ƒ.

Maak
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Maak il een va[le knoop,

Aan V Houvafl van de hoop.

iVlen zegt ; De Hoop , is Lydens troeft.

De Hoop, is 't Anker onzer Ziele,

Terwyl wy gaan , na 't zalig Ooft

,

Op dat men 't levens Schip behiele.

Den Yz'ren Arm , in een verbond.

Door 't vuur gegaan en vaft geklonken,

Hegt zich in een verborgen grond

,

Op goed vertrouwen neergezonken :

Terwyl het luftig ftormd en waaid ,

By 't hob'Ien van de wilde baaren.

Of na de laagerwal toe draaid

,

En diergelyke Zee-gevaaren.

ó Zee l van 't leven dezer Tyd,

Niet t'overzicn , met aardfe oogen ,

Tot aan het land der Zaligheid

,

\Vy zyn met Hoopen afgeroogenj

Het zy dan voor of tegen wind

,

Wy moeten voort, en niet verfaagen,

Die zyne Reis met God begint,

Zal zich de moeiten niet beklaagen,

R 2 Wan-
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Wanneer hy na vermoeidheid ruil,

En na het hoopen , zal bevinden

,

Aan d'allerrykfte Hemel-kull,

Het land van alle Gods beminden.

w,
Romeinen V: 1,2,3,4,5.

y dan gerechtvaardigt zynde uit den geho'vey

hebhen vrede hy Goddoor onzen HeereJezus Chriftus.

Door welken ivy ook de toeïeidinge hehhen door het

geloo'ue tot deze genade , in welke wy ftaan , en roe^

men in de hoope der heerlykheid Gods.

En ?iiet alleenlyk \_dit^~\ maarwy roemen ook in

de verdrukkingen : weetende dat de verdrukkinge

lydzaamheid werkt :

En de lydzaamheid hevindinge , en de bevindin^

ge hoope

:

En de hoope en befchaamd niet , om dat de liefde

Gods in onze herten uitgeftort is door den Heiligen

Geeft 5 die ons is gegeeven.

En Kapittel XII: 12.

Verblyd u in de hoope, Zyt geduldig in de ver-

drukkinge. Volhard in den gebede.

En Kapittel XV: 13»

X>e God nu der hoope vervullc u-lieden met alle

blyd-
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Mydfchap en vrede in het geïooven^ op dat gyover^

*vIoedïg moogt zyn in de hoope , door de kracht des

Heiligen Geefts.

E P HE ZEN I : iS,

\Nameïyk'] vertichtede oogen uwes verflands^ op

dat gy moogt weeten inelke zy de hoope van zyne

roepinge , en welke de rykdom zy der heerlykheid

van zyne erfeniffe.

Hebreen X: 23.

Laat ons de onwankelhaare helydenijfe der hoope

lyaft] houden : ( want die het belooft heeft is ge-

irouw.)

I Petrus I: 3.

Gelooft zy de God en Vader onzes Heeren Jezus
Chriftus 5 die na zyne groote harrnhertighcid ons

heeft vüedergehooren , tot een leevende hoope , door

de opfiandinge van Jezus Chriftus uit den dooden.

En Vers 13»

Daarom opfchortende de lendenen uwes verftands^

\en~\ nuchteren zynde , hoopt volkomelyk op de ge-

nade die u toegebragt word in de openhaaringe van
Jezus Chriftus. .

R 4 De
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De zaag.

Geduld , is een edel kruicj.

Met alle biddmge sn fmeekinge , biddende tot aller t)'d

m den geefl , en tot het zehe waakende met alle 'ge-

duurighe'id enfmeekinge VQor alle de Heilige, Ephczeü
VI: i8.

Houd
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Houd maar aan,

't Raakt gedaan.

e Tand , die onopboud'Iyk byt.

Verdeeld de balken met 'er tyd

,

Om tot den bouw haar eis te geeven

:

Den iver van den gantfen dag

,

En alle dagen die men zag ,

Befnyd het plompe en lompe leven.

Hy wind , die zich aan d'arbeid hild.

De ftaage Jaager vangt hec wild.

Een doen van klein geweld , in 't lyken

,

Dat onophoud'lyk knaagd , en knaagd.

Is als de Zaag , die Had ig zaagd

,

En gaat met d'overwinning flryken.

Doch die het ilil beginfel zag ,

Dat niet begint , met ftoot of flag.

Moge in zyn overweeging , fchroomen

;

Hoe zulk een onaanzien'lyk werk ,

" Door 't zwaare (luk , zo groot en flerk ,

Doch wel ten einden uit zouw komen

!

Doch dat gebeurd , gelyk men ziet

:

Het werk , dat van de deugd gefchied

,

R 5 Maakt
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Maakt weinig ommeflag op aarden

,

Als hy dat groote werk begint

,

Waar meê men 't Ryk der Heem'Ien wind,

Wel duizend werelden in waarden.

Men hakt 'er , noch men hout*er niet.

Noch maakt den ommeflag niet bried

,

Men hoord geen dond'ren , noch geen kraaken

,

Als daar men 't Steedje winnen zal

,

( Een ftofje tegen 't groote Al)

Om zich daar meefter van te maaken.

Luk AS XVIII: 1,2, 3, 4, 5-, 6, 7, 8.

JOjn hyzeide ook een gelykeniffe tot haar ^ daartoe

[ftrekkende'] dat men altyd bidden moet 5 en niet

*üertraagen.

Zeggende , Daar was een zeker Rechter in een

ftad 5 die God niet en vreesde , en geen menfche en

ontzag :

En daar ivas een zekere weduwe in dezelve ftad^

en zyquam tot hem , zeggende^ Doet my recht te-

gen myne wederpartye.
En hy en wilde voor eenen [ langen ] tyd niet

:

maar daar na zeide hy hy hemzelven , Hoewel ik

God niet en vreeze , en geen menfche en ontzie ,

Nochtans om doA deze weduwe my moejelyk valt^

%o zal ik haar recht doen , op dat zy niet eindelyk

en kome , en 7ny het hoofd hreeke.

En
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En de Heere zeide , Hoord wat de onrechtvaar^

dige Rechter zegt.

En zal God dan geen recht doen zynen uitverko'

renen , die dag en nacht tot hem roeden 5 hoewel hy

langmoedig is over haar ?

Ik zegge u , dat hy haar haaflelyk recht doen

zal : Doch de Zoone des menfchen , als hy komt ,

Z>al hy ook geloove vinden op der aarden ?

KOLOSSENZEN IV: 2.

Houd fterk aan in het gehed.^ en waakt in^t zeU
ve met dankzegginge,

I Thessalonisenzen V: 17.

Biddet zonder ophouden.

I TiMOTH^ IV: 12, 13.

Niemant en verachte uwe jongheid \ maar zyt een

voorbeeld der geloovige , in den woorde , in wandel^

in liefde , in den geeft , in geloove , in reinigheid.

Houd aan in het hezen , in het vermaanen , in

het keren , tot dat ik kome.

De
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De ZETHAAK.

Mee hulp van dat.

Heejl in geen ding bezorgd : maar laat uwe begeer-
ten m alles

^ door bidden enfmeeken^ met dankzeg'Jii2<re
hekend worden byGod En de vrede Gods, die alle ^cer-

ftand te bovengaat. Zal uwe herten en uwe zinnen be-
waaren va Chrijius Jezus. Philippenzen IV : ó, 7.

Zo
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Zo gyV rechte wys op zet.

Zo werd uw arbeid niet belet.

^y die bezwaard zy t en bekaden

,

Met zwaarigheid , die u belet,

En zo u zelf niet weet te raaden

,

Hoe gy dezelve beft verzet:

Gaat na de houtwal met uw zinnen ,
-

En ziet hoe dat de werkman doet

,

Om zwaare laften t'overwinnen

,

Meer door praktyk, als kracht en moed.

Met leege handen kan 'c niet lukken,

Schoon dat men aan den arbeid vil

,

Om zulke groote en zwaare (lukken

,

Tc voeren , daar men 't hebben wil.

Neemt gy de Hoop' op God in handen

,

En zet hem onder alle laft,

Op dat gy die alzo vermanden ,

Gelyk 't een Man van wysheid paft. '

Dat zal u tot een Zethaak weezen

,

Die door een maatelyk geweld

,

Ü van de wanhoop zal geneezcn ,

En met een groote hulp verzeld.

ó Hoop*
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ó Hoop' op God ! een ieder tafte

U tot zyn hulp en byftand aan ,

Op dat hy onder alle laftc.

Met zynen arbeid mag beftaan.

Psalm LV: 23.

W erpt uwe zorge op den HEERE ^ en hy zal

u onderhouden : hy zal in eeuwigheid niet toelaat

ten 5 dat de rechtvaardige wankele.

En Psalm CXVIII: 7,8,9.

De HEERE is hy my onder de geene die my
helpen : daarom zal ik [ mynen luft ] zien aan de

geene die my haaien.

V Is heter tot den HE ERE toevlucht te nee-

men 5 dan op den menfche te vertrouwen.

V Is beter tot den HEERE toevlucht te nee-

men^ dan op Prinfen te vertrouwen.

Matth: XI: 28,29,30,

Komt herwaarts tot my alle die vermoeit en he^

laft zyt 5 en ik zal u rufte geeven :

Neemt mynjuk op u ^ en leerd van my^ dat ik

zacht''
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zachtmoedig hen , en nedrig "jan herten : en gy zult

rufte vinden voor uwe zielen.

Want mynjuk is zacht .^ en myn lafl is licht.

Romeinen VIII: 31,32.

Wat zullen voy dan tot deze dingen zeggen ? Zo
God voor ons is , ivie zal tegen ons zyn ?

Die ook zynen eigenen Zoone niet gefpaart en

heeft 5 maar heeft hem voor ons allen overgegee^

ven 5 hoe en zal hy ons ook met hem niet alle diU"

genfchenken ?

Hebreen XIII: f, 6.

[Uwen"] wandel zy zonder geldgierigheid: en zyt

vergenoegt met het tegenwoordige. JVant hy heeft

gezegt 5 Ik en -zal u niet hegeeven , noch ik en zal

u niet verlaaten.

Zo dat wy vrymoedelyk durven zeggen , De Hee-

re is my een Helper , en ik en zal niet vreezen wat
• my een menfche zal doen.

I Petrus V: 7.

Werpt alle uwe hekommernijje op hem , want
hy zorgt voor u.

D E
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De kraan,
't h anders als het Ivkt-.

J.Z

Ik hope dan alzo , niet ah op het onzeher : ik kamps
alzo , tjist als de lucht jlaande. Maar ik hedwinge
myn lichaara

, eyi hrenge het tot dienfthaarheid , op dat
ik niet eentgfins , daar ik andere gepredikt hebhe , zdve
-aerworpelyk en vjerde, \ Korinthen IX : 26,27»

Al
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Algaat de hop niet voort ,

Noch komt het zo het hoort.

JU^e Maii flapt al gcduurig aan.

En fchynt nochtans niet voort te gaan ^

Waar over iemant licht'lyk lachte;

Die , door onkunde , dit Geflel

,

Maar aanzag voor een kinderfpel

,

Èn 't wigtig oogmerk niet betrachte.

Maar die den handel wel vei ftaat

,

Van wandel , die niet voort en gaat 5

Weet wel dat door dat ortimedryven ,

Al fchynt het kinderlyk, en niet.

Geweldig mannen werk gefchied

Tot dienft en nuttelyk geryven :

De menfch , die door een wys beraad,

Geduurig na den Hemel gaat.

En echter blyft , in plaats en ftede

,

Als vaft gehouden , en bevat

,

in 't onverplaats'iyk , draaijend Rad,

Des Tyds, van Gift'ren , en van Hede %

Schynt voor het oog (van laagen ilyl)

Of hy niet nadert tot zyn Heil;

S Maar



t64 De B Y K O R
Maar ondertuflèn werd bevonden

,

Dat 5 als den loop is afgedaan,

En 'c levens rad begint te liaan.

Het zwaarfte pak is opgewonden ;

Voor hem , het koftelykfte Ding,

Zie dan , of hy niet voort en ging?

D
'tBoek derWysheid V: i, 2, 3, 4,

5-.

' an zal de Rechtvaardige met groote vrymoe-
digheid ftaan voor het aangezichte der geene , die

hem verdrukt 5 en zyne -moeiten vervuorpen hebben.

En zy dat ziende , zullen met zwaare vreeze
beroerd werden , en zullen haar ontzetten over de^

ze onvermeende zaligheid.

En berouw hebbende , zullen zy onder ?nalkan-
deren zeggen^ en door angft des geefts zuchten^ en
zeggen , Deze was V daar wy eertyds mede lach-

ten , en dien wy voor een by-f^reuke des verwyts
hadden.

_
Wy zotten hielden zyn keven , razernye : en zyn

einde oneerlyk.

Hoe is hy \nu\ gereekent onder de kinderen Gods^
m [hoe] is zyn lot onder de heilige ?

Philippenzen II: i^,is^i6.

Beet alle dingen zonder murmurecren en tegen-
f^rceken.

Of
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Op dat gy moogt onherifpelyk en oprecht zyn , kiu"

deren Gods zynde onfiraffelyk in V midden van ee^

krom en verdraaid geflachte : onder welke gy fchy^

net als lichten in de wereld

:

Voorhoudende het woord des levens : my tot eenen

roem tegen den dagvanChriftus , dat ikniettever^

geefsenhehbe geloopen^ noch te vergeefs gearbeid

»

I Thessalonisenzen II: 11,12.

Gelyk gyweet hoe wy een igelyk van u , als een

Vader zyne kinderen vermaanden en vertroofteden^

En betuigden dat gy zoud wandelen waardiglyk

Gode^ die u roept tot zyn Koningryk en Heerlykheid,

2 Timoth: IV: 5-, 6, 7.

Maar gy weeft wakker in alles ^ lyd Verdrukking

gen : doet het werk van een Euangelift , maakt dat

men van uwen dienft ten vollen verzeekert zy.

Want ik worde nu tot een drank-offer geoffert , en

de tyd myner onthindinge is aanftaande.

Ik hebbe dengoeden ftryd geftreeden^ ik hebbeden

loop ge^eindigt y ik hebbe het geloove behouden.

Hebreen VI: 10,11.

tVantGod enjsjiiët onrechtvaardig ,: dat hy uw'*

werk zoude vergeeten ^ en den arbeid der Itefde^ die

gy aan zynen naame beweezenhebt ^ als die den heim

ligen gediend hebt 5 en [noch"] diend.

Maar wy begeeren dat een igelyk van u dezelve

naarftigheid bewyze tot de volle verzekertheid der

hoope j tot den einde toe,

S X De
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De B Y L.

Schey niet uit.

Èfi werpt dan uwe 'vrymoedigheid niet weg , welke

een groente vergeldinge des loons heeft» IVcint gy hebt lyd-

zaamheid 'van nooden : op dat gy den wille Gods gedaan

hebbende , de beloftenijfc moogt wegdraagen. Hebreen
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V Beginfel maakt de baan ,

Maar V Einde maakt gedaan^

D,ie met de Byl , een flag wouw flaan^

En laaten 't Werk daar mede üaan,

Die zouw den Eikenboom niet vellen j

JMaar 5 (ïadig werk , met flag op flag

,

Geduurig aan, den gantfen dag.

Dat doet hem cind'ling overhellen.

Die deze waarheid klaar'lyk ziet

,

Bedrieg zi«h zeiven langer niet,

Dat hy de boom van 't zondig leven
^^

(Die al geduurig dikker v^aft.

En word beflooten , hard en vaft)

l^Ati cene (lag, de rell zal geeven.

Dies field 4iet niet op-'t Doodbed uit.

Door zulk een onbedacht befluit

,

Maar neemt uw byl terllond in handen.

En maakt u tot den arbeid flcrk,

Gy hebt u leven lang wel wérk ,

Of anders word gy licht te fchandeh.

Is dat geen wondabaar'lyk ding

,

P^t iemant , 't geen hem tegen fting,

S5 Op
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Op 't alderlaafle wil beginnen

,

Om weg re ruimen voor de voet

,

Wyl hy dien weg pafièeren moet

!

O Menfch flypt doch uw ftompe zinnen

,

En ilaat
j (als met een fchcrpe byl

,

)

Uw leven lang op Zondens ftyl.

Matth: XXIV: 12,13.

X-/» om dat de ongerechtigheid vermenigvuldigt

zal worden 5 zo zal de liefde van veelen verkou-
den.

Maar wie volherden zal tot den einde , die zal
zalig worden.

Markus XIII: 13.

En gy zult gehaatet worden vm. alle^ om mym
Naams wille : maar wie volharden zal tot den ein-^

ds 5 die zal zalig worden.

Romeinen XII: 12.

VerUyd u in de hoope. Zyt geduldig in de ver-^

drukkinge. Volhardet in den gebede.

Hebreen III: 12,13,14.

Ziet toe , hoeders 5 dat niet feeniger tyd'in iemant
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^an u en zy een hoos ongeloovig herte 5 07n afte wy^
ken van den ïeevenden God

:

Maar 'vermaant malkanderen alle dagen , zo

lange als het Heden genaamt werd : op dat niet ie"

mant uit u verhard en voorde , door de verleidinge

der zonde,

JVant voy zyn Chrifius deelachtig geworden , zo

wy anders het heginfel dezes vaflen gronds tot den

leinde toe vaft behouden.

J A K o B ü s V : 7, 8,

Zo zyt dan langmoedig , broeders , tot de toekom"

fie des Heeren. Ziet ^de landman verwacht de kofte^

lyke vrucht des lands^ langmoedig zynde over^de--

zelve 5 tot dat het den vroegen en fpaaden regen

zal hehhen ontfangen.

Weeft gy ook langmoedig , verfterkt uwe herten :

want de toekomftedes Heeren genaakt.

Openbaring E II: 7.

Die ooren heeft die hoore wat de Geeft tot de Ge-

meinten zegt. Die overwind ik zal hem geeven te

eeten van-dmhmrniesle'ik-^^^^^ dif in het midden
van het paradys Gods is.

S 4. De



%jo De BYKORF
De H A M E R.

^lles heeft zyn Qh.

xcr

De vjoorde:i der wyzen zyn gelyk prikkelen , en gelyk
Tiagelen^ diep ingeflagen {yan'\ de meefters der lerzaa-
melmgen

,
S^die~\ gegecuen zyn van den eenken Herder.

Prediker XII: ii.

Indien
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Indien het niet gefchied doorjlaan.

Met dmwtn zouw het gants niet gaan,

W ;iar is de Man, van zulk een kracht.

Die zonder hatnerflag, met handen,

De Nagel tot de wand in bragt ?

Zyn vuiften raakten eer te (chanden.

Het Hart , vereifl: een weder hard :

Hard is het Hard , van *t mens'Iyk leven

,

D^ar Wysheids Nagel , niet en ward

,

ï^et zachte vuiften , ingedreeven.

Door 't zachte leven der Natuur,

Moet dit niet werden ondernomen

,

Maar door het bitter en het zuur ,

Kan deze zaak ten Einde komen.

Niet door het mak'lyk , en het bried.

Wouw ons de Wysheid Heil bereiden

,

Maar door het lydcn en verdriet,

'\Vil ons zyn hand ten Hemel leiden.

Dies is de vleefelyke ftand

,

Van 's werelds luft en welbehaagen ,

Die zachte , en die murwe hand

,

Gants onbequaam , tot fpyker-flagen.

S ƒ Wie
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Wie dan noch wenft, dat in zyn grond,

"D^i Wysheids Nagel werd geJdonken,

Laat leggen wat hy eertyds vond

,

Door weelde en welluft ingefchonkcn ;

Een vafte, een t'zaam geflooten zin,

In handen van het God begeeren
,

Die dryft dzs Wysheids Nagel in j

Om 't allerhoogftc nut te leeren.

Job XXVIII: 28.

XVl aar tot den menfche heeft hy gezeid j Ziet ,

.

vreeze des Heeren is de wysheid : en van hetquai
de te ivyken , is V verjïand.

Psalm CXI: 10.

De vreeze des HEEREN is het heginfel det

ivysbeid : alle die ze doen , hebhen goed verfta?id,
zyn lof befiaat in der eeuwigheid.

Spreuken I: 7.

De vreeze des HEEREN is het heginfel der

'weetenfchap : de dwaaze verachten wysheid , en
tucht.

En Kapittel IX: 10.

Devreeze des HEEREN is het heginfel der
ivysheid : en de weetenfcha^der heiligen is het ver-
Jiand.

Jere-
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Je REMI AS XXIII: 29.

Is myn 'moord niet alzo , als een vuur , fp'eekt

de HEERE ? en als een hamer 5
[die'] eenfteen-^.

rotfe te morzel Jlaat ?

'' "' '' '" ' '" "

"i

I KoRiNTHEN II: 4,5',6,7.

En myne reden ^ en myne predikinge en was niet

in 'heweegelyke ^woorden der menfchelyke wysheid j \

maar in hetooninge des geefts en der kracht.
^

.

Op dat uw' geloove niet en zoude zyn in wysheid\ \

der menfchen , maar in de kracht Gods. .

En wy [preeken wysheid onder de volmaakte:
.

Doch eem wysheid niet dezer wereld y noch der ,0- ..;

verfte dezer wereld , die te niete worden

:

1

Maar wy fpreeken de wysheid Gods [kftaande'] ;'

in verhorgentheid , die bedekt was , welke God te ^

vooren verordineert hesft tot onzer heerlykheid eer '\

de "Wereld was.

KoLossENZEN IV: 5-.
'^

PFandelt met wysheid hy de geene die buiten zyn^

denhequaamentyduitkoopende.

Jakobus IÏI: 13»

Wie is wys en vsrftandig onder u ? Die bewyze

uit[_zynen'] goeden wandel zyne werken in zachte

moedige wysheid^

De
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De E N T I N a
Door vereeniging gebetert.

^z

^
Jf'afit inMen- zyy met hem eene plaate geworden zyn

tn de gekkmaakinge zvm doods , zo zullen 'ixr.; het ook
-yn \m de gelykmaakirJge zy^er} o^Jla^dmge^ RomeK

Vcr^
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Vereenigy met de Stam^

Datir alle Goed afqiiam.

D,e Wilde Spruit , uit y\dams Boom

,

Werd in het Chriftelyke leven,

Door kracht en fap van Jezus, vroom

^

Om Gode , goede vrucht te geeven.

Dat ider dan zyn voortgang wend

,

Zyn Groei , en Bloei , in 't Idel weezen

,

En 't Herte , in Jezus Chriftus end

,

Zo werd den wilden aard geneezen.

Dan zal zyn Heilig Hemels bloed,

In zyne Ziel en Geeft bekiyven,

En door 'e verborgen , vroom Gemoed ,

De vrucht uit zyne takken dryven.

Vrucht, maakt de Grond-Deugd openbaar.

Zo aan de Menfch * als aan de Boomen

,

Of anders is den Roem niet waar

,

En *t Lof , van Goed , werd weg genomen.

Het takje dat geen vruchten baard,

Maar pronkt alleenelyk met bladen.

Is niet ge-ent in Jexus aard,

Zyn gift 5 zyn woorden , zonder daaden.

Ea
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En wie zich met een.Naam bekleed

Van 't geen , niet van hem werd bezeten

Werd door de hand , die alles meet

Voor onnut uit den Hof gcfmeerené

M Mat TH : XV: 13.

.aar hy antwoordende zeide , jiïïe plante 3 die

myn He7?ielfe Vader nut geplant en heeft ^ zal uit*

'gerceit worden.

:^ JOANNES XV: 1,2,3,4, ƒ.

Ik ben de ivaare ivynftok , en myn Vader is de
landman.

Alle ranke die in my geen 'vrucht en draagt , die

neemt hy weg: en alle die vrucht draagt^ die rei*

ntgt hy 5 op dat zy meer vrucht draage.

Gylieden zyt nu rein, om 't woord ^ dat ik tot u
gefp'ooken hehhe.

Êlyvet in my , en ik in u. Gelykerwys de ranke
geen vrucht en kan draagen van haar zelven , zo
zy niet in den wynjiok en blyft : alzo ook gy niet ,
zo gy in my niet en hlyvet.

Ik hen de wynjiok
, \en\ gy de ranken : die in my

hlyft^ enikinhem^ die draagt veel vrucht : want
zonder my en kond gy niets doen.

Romeinen XI: 17— 25-.

En zo eenige der takken afgehrooken zyn , en gy
een wilde olyfboom zynde , in der zelver [plaat/e]

zyt
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%yt inge-entet , en des tortels ^ en der vettigheid des

olyfbooms mede deelachtig zyt geworden.

Zo en roemt niet teien de takken. En indien zy
daar tegen roemdy gy en draagt de wortel niet , maar
de wortel u.

Gy zult dan zeggen , de takken zyn afgehrooken^

'op-^dat ik zoude inge-entet worden. -

Het is wel ; zy zyn door ongeloove afgehrooken ,

en gy ftaat door V geloove. Zyt niet hoog-gevoelen^

de 5 maar treeft.

PVant is het dat God de natuurlyke takken niet

gefpaart en heeft ,
[ziet toe'] dat hy ook mogelyk u

niet en fpaare.

Ziet dan de goedertierenheid en de Jirengigheid

Gods : de ftrengjgheid wel over de geene die gevallen

zyn^ maar de goedertierenheid ^ over «, indien gy
in de goedertierenheid hlyft : anderfins zult ook gy
afgehouwen worden.

Maar ook zy^ indien ze in het ongeloove niet en

hlyven , zullen inge-entet worden', want God is mach*

tig dezelve weder in te enten.

Want indien gy afgehouwen zyt uit denolyfhoom

die van natuure wild was , en tegen natuure in den

goeden olyfboom- ïnge.^entet \ hoe veel te meer zullen

deze die natuurlyke [takken'] zyn ^ in haar eigen

olyf'hoorn ge-entet worden ?

Want ik én wil niet .^ broeders^ dat u deze ver*

horgentheid onbekeyid zy , {pp dat gy niet wys en zyt

hy u zelven ) dat de verhardinge voor een deel over

Ifra'èl gekomen is , tot dat de volheid der Heidenen

zal ingegaan zyn.

Dfi
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De K o e.

Schuw voor minder fchyn quaad.

Want ah de HEERE Öod j mt der aarden alle 't

gedierte desvelds^ en al "'t gevogelte des hemels gemaakt
hadde

, zo bragt hy ze tot Adam , om te zien hoe hy ze
noemen zoude : en zo als Adam alle levendige ziele noe-
men zoude

, dat zoude zyn naam zyn, Genezis II": 1 9.
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D*omooz'le wind het Argheid ofy

En wykt van minder groot en grof.

Ua^r 't Koetje greetig weid en graaft.

Daar gaat het vogeltjen en aaft

,

En vangt zyn vliegjes, zonder vreezen

5

Maar voor de Menfch neemt hy de vlucht j

Op zyne wiekjes door de lucht,

Hoe mag dat zo verfcheide weezen ?

Wat zoud het weezen , blyft eens ftaan.

En ziet de menfch met aandacht aan

,

Of hy geen Wolfis van de dieren ,

Die alles grypt met zyne hand ,

En alles byt met zyne tand

,

Gelyk de Wolven en de Gieren !

Want 5 toen hy noch in 't Paradys,

Geen bloed vergoot , noch at geen vleis,

Toen was het immers niet van nooden,

(Toen al wat leevens geeft ontfong

,

Met vredcn voor hem fpeelde en zong)

Dat zy voor haaren Koning vlooden.

Maar 't Euvel dat noch verder gaat,

Is , dat de Menfch , door 't mondig quaad,

X *

(Die
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(Die handen , die na alles reiken

,

Daar hy het goede meê verlmoord

,

En 'm zyn hert de Deugd vermoord,)

De Eng'len Gods doet van hem wyken.

Want -by de booze Eigen wil

,

Daar ftaat de goede Geeft niet ftil

,

Het Heil'ge fcheid zich van het vuile:

Wie du bemerkt , herflel zyn Itaat,

Op dat hy andVe wegen gaat

,

En 't goed niet verder van hem fchuile.

I Samuel XVI: 14.

Hn de Geeft des HEEREN week van Saul :
en een hooze geeft van den HE E RE ver-
fchrikte hem.

Romeinen VIII: 19,20,21.

fFant hetfchepfel {aW] met opgefteeken hoofde^
verwacht de openbaaringe der kinderen Gods,

_

]^ant het fchepfel is der idelheid onderworpen
,met gezmllig , maar om diens wille die het {der

idelheid"] onderworpen heeft

:

Op hoope dat ook het fchepfel %elvt zal vry ge-
maakt worden van de dienfthaarheid der verderfe-
nife y tot de vryheid der heerlikheid der kinderen
Gods,

Ephe-
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Ephezen IV: 30,

En bedroeft den Heiligen Geefi Gods niet , door

"welken gy 'verzegelt zyt tot den dag der 'uerlof-

ftnge.

I Timoth: VI: 11, 12.

Maar gy ^ o menfche Gods , vlied deze dingen

:

enjaagd na gerechtigheid , Godzaligheid
^ geloove^

liefde^ lydzaamheid ^ zachtmoedig/oeid.

Stryd den goeden ftryd des geloof

s

, grypt na het

eeuwige leven , tot het voelke gy ook geroefen zyt^

en de goede belydenijfe heieeden hebt voor veele ge-

tuigen.

Jakobus IV: ƒ, 6, 7, 8, 9,10.

Of meend gy dat de Schrift te vergeefs zegt , De
Geeft die in ons vooond heeft die luft tot nydigheid?

Ja hy geeft meerder genade. Daarom zegt [de

Schrift 5 ] God vjederftaat de hovaardige , maar dg

nedrige geeft hy genade.

Zo onderwerpt u danGode : wederftaat den Dui-
vel , en hy zal van u vlieden.

Naakt tot God 5 en hy zal tot u naaken. Rei-

nigt de handen , gy zondaars 5 en zuivert de her-'

ten ^ gy duhbelhertige.

Draagt u als ellendige , en treurt en weend:

uw' lachen worde verandert in treuren , en [uwe']

hlydfchap in bedroeftheid.

Vernedert a voor den Heere , en hy zal u ver^

hoogen,

Hz Dn
^-



28a D E B Y K O R F

Db reizende man,
'c Is overal de Wereld.

O HEERE ^ God der Heirfchaaren , brengt ons

weder
, laat u aanfchyn lichten , zo zulle» wy verlofi

worde». Pfalm LXXX : zo.

ttc
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Die met zyn Reizen Nut wil winnen^

Die trek van buiten af, na binnen.

xVXen Reize Ooft , men Reize Weft,

Zo, hier en daar, naby, en veere,

T'huis is het noch hetaldcrbeft.

Dat doet vermoeidheid wederkeere:

Keer weder uitgekeerde Ziel , ;

;

Van uwen oorfprong afgetoogen.

Daar gy u langen tyd onthiel.

Verftrooid in vreemde luft der oogen.

Keer weder , 't is genoeg gedwaald

,

In alle dingen van der aarden

,

Daar word geen voordeel mee behaald

,

Van veel belang en groote waarden.

Keer weder , tot u Vaders Huis

,

Tot God , uw Schepper en uw voeder,

Den Hemel is uw rechte T'huis,

^Jeruzalem uw rechte Moeder.

Gy hebt nu alle ding bezien,

En door Ervaarenheid bevonden

,

Dat alle luften van u vli'en

;

En door de tyd zyn weg gezonden.

Gal: 4: 26. T 3
Keer
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Keer weder, eer gy werd bezet,

Van ongeval , om voor te fchroomen

Dat iemants wederkeer belet.

Zo dat hy nooit weer t'huis kan komen j

Maar Eeuwig, in het vreemfle land

,

Aan d'allernaarfte hoek gelegen

,

Moet woonen in de zwaarfte ftand

,

Daar nooit verloffing word verkreegcn.

M Psalm CXVI: 7.

^yne ziele , keert weder tot Wdoe rufte , 'u:ant

de HEERE heeft aan u wel gedaan,

Jeremias III: 21, 22.

Daar is eene ftemme gehoort op de hooge plaat-

fin , een geween [en] 'ffneekingen der kinderen

Ifraels: om dat zy haaren weg'verkeerd
^ [en'] des

HEEREN haares Gods "vergeeten hebben.

Keert weder
, gy afkeerige kinderen , ik zaluwt

afkeeringen geneezen : Ziet [hier'] zyn wy , wy ko^

men tot u , want gy zyt de HEERE onze God.

Klaaglied: III: 39,40,41,42.

TFat klaagt [dan] een leevendig menfche ? een

kder [klaage] van wegen zyne zonden.

Laat
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Laat ons onze wegen onderzoeken , en doorzoe-

ken , en laat ons wederkeeren tot den HEERE.
Laat ons onze herte opheffen , mitsgaders de han-

den 5 tot God in den Hemel ^ izeggende ^']

TVy hebben overtreeden , en wy zyn wederfjpan-

nig geweefi , [daarom'] en hebt gy niet ge[paart.

E:2ECHiEL XVIII: 29,30.

En)enwel zeid het huis Ifraëls^ De wegdesHee-

ren en is niet recht : zouden myne wegen , o huis

Ifraels 5 niet recht zyn ? zyn niet uwe wegen on-

recht ?

Daarom zal ik u richten , 6 huis Ifraels , een

ieder na zyne wegen , [preekt de Heere HEERE :

Keert weder , en bekeert u van alle uwe overtree-

dingen 5 zo en zal de ongerechtigheid u niet tot ee-

nen aanfioot worden.

Galaten IV: 26.

* Maar Jeruzalem dat boven is , dat is vry^ welk

is ons aller moeder.

Hebreen XI: I4,i5',i6.

Want die zulke dingen zeggen , betoonen klaar-

lyk dat zy een vaderland zoeken.

En indien zy dies [vaderlands'] gedacht hadden ,

'van welk zy uitgegaan waaren , zy zouden tyd ge-

had hebben om weder te keeren

:

Maar nu zyn zy begeerig na een beter , dat is ^

na het Hemelfi. Daarvm en [chaamthemQvd haa-
rer niet ^ om haarenGod genaamt te W9rdm\ wan:
hy hadde haar «enjiad bereid.

T 4 De
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De sleutel.
Het klein, doet groote dingen.

^ee ugy Wetgeleerde , want gy hebt den Sleutel der
kenniffe^ weg genomen : gy zelve en zyt niet ingegaan ,

en die ingingen hebtgy 'verhindert, LukasXI : yz.

Wat
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Wat weinig waard is voor de oogen ,

Is dikmaals van een groot vermoogen.

A, wie de Sleutel heeft die kan ook open fluiten

,

Maar die ze niet en heeft die houd de huisdeur buiten

;

't Is wonder dat 'er 2,ulk , een grooten onderfcheid

,

In 't Al , ofNiet bezit , van zulk een middel leid

!

Nochtans , zo weinig en gering voor vreemde oogen

,

Dat zy dat onderfcheid , van geen , ofal vermogen

,

Niet kunnen fpeuren , in het uitterlyk beflag

,

Om dat de Sleutel in de zak verborgen lag

:

6 Sleutel van het Huis ! het Heilig Huis des Heere

,

Het Huis van Eeuwig Heil , van Rykdom en van Eere

,

Van al, en alles, wat de zucht des leevens haagd

;

Die u , verborgen , in de zak des herten draagt

,

Om aan des levens Eind , niet voor de Deur te fluiten.

Maar tot de Zaligheid des Hemels , op kan fluiten

,

Wat is zynRykdom groot, al fcheen hy arm in 't oog,

Al was hy klein en laag,by 't werelds, Ryk, en Hoog
?

Wat is hy Ryk , by al die 't hebben na behaagen

,

En deze Sleutel , niet verborgen by haar draagen

!

Al was men overlafl: met Zilver , en met Goud

,

En alle Dingen , daar de wereld veel van houd

,

En had die Sleutel maar verwaar'loofl: , of vergeeten

,

Wat was hy Arm , by die , van wien zy werd bezeten

!

T s Zo
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Zo raakt dan 't middel , datvan weinig aanzien is

,

Als een gevelde pyl , het rechte Doel niet rm's

,

Daar alle and'ren , met haar laaten en beginnen

,

Haar pylen fpillen , en den prys niet kunnen winnen.

Matth: XVI: 19.

SZn ik zal u geepeen de jleutelen 'van het Koning"

ryk der hemelen : en zo 'wat gy zult hinden op der

aarden , zal in de hemelen gebonden zyn. En zo

wat gy ontbinden zult op der aarden^ zalin de loe»

melen ontbonden zyn.

En Kapittel XXIII: 13.

Maar wee u gy Schriftgeleerde en Pharizeen
, gj

geveinsde : Want gy fluit het Koningryk der heme-

len voor de menfchen , overmits gy [daar'] niet in en

gaat , noch de geene die ingaan zouden , niet en

laat ingaan.

En Kapittel XXV: ir;

En zyn Heefe zeide tot hem^ Wel^ gy goede en

getrouwe dienftknecht , over weinige zyt gy getrouw

geweefl , over veele zal ik u zetten : Gaat in in de

vreugde uwes heeren.

Luk AS XII: 42,43,44.

En de Heere zeide , TVk is dan de getrouwe en

'voor*
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^voorzichtige huishezorger , dien de Heere over zyne

dienfiboden zal zetten , om [haar'] ter rechter tyd

het hejcheiden deelfpyze te geeven.

Zalig is de dienftknecht 5 welken zyn heere , als

hy komt 5 zal vinden alzo doende.

TVaarlyk ik zegge u-lieden , dat hy hem over alle

zyne goederen zetten zal.

En Kapittel XIII : 24, 25-,

Stryd om in te gaan , door de enge poorte ; vuant

] 'veele
(
zegge ik u ) zullen zoeken in te gaan 5 ende

.,€n zullen niet konnen :

[^ [Namelyk'] na dat de Heere des huis zal opgeftaan
' zyn-^ en de deure zal gejlooten hebben : en gy zult

beginnen buiten te ftaan , en aan de deure te klop-

pen 5 zeggende , Heere , Heere , doet ons open , en

hy zal antwoorden en tot u zeggen , Ik en kenne u
niet van waar gy zyt.

I KORINTHEN IV : 4, f.

Want ik en ben my zelven geens dings bewuft

:

doch ik en ben daar door niet gerechtvaardigt : maar
die my oordeelt , is de Heere.

Zo dan en oordeelt niets voor den tyd , tot dat

de Heere zal gekomen zyn^ welke ook in''t licht zal

brengen "'t geene in de duifternijje verborgen is , en

openbaaren de raadjlagen der herten: en alsdan zal

ten igelyk lof hebben van Gode.

Ds,



290 DeBYKORF
D E M o T.

Het draagt zyn Teeken.

Hy hoHwd zyn huis ah eene motte , en ah een hoeder
de hutte maakt, Ryk ligt hy neder , ende en word niet

weg genomen : doet hy zyne oo7en open , zo en is h^ 'er

«/>/. Job XXVII: 18,19.
^ ^

Pet
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Het teeken van het huis vertoonde

Wat voor een Man daar binnen woond.

o als de Grond is , daar hy woond

,

Zo is de kleur , die hy vertoond

:

Die in de wereld zyn gezeten

,

En altyd van de wereld eeten

,

Vertoonen ook des Werelds kleur.

Dat fteekt aan alle kanten deur.

En wederom 5 Die met haar zinnen,

De wezentlyke Deugd beminnen ,

Daar ziet men ook wel duid'lyk aan,

Op welk een weide dat ze gaan;

Doch , 't is een Verw van misbehaagen

,

Voor die geen klaare oogen draagen

:

Maar in het albeziende oog ,

Zyn deze kleuren Hemels hoog.

Doch d'and're Veruwen van der aarden,

Zyn in de wereld groot van waarden

,

Maar by de Wysheid heel veracht,

Gelyk de naare zwarte nacht

,

By 't helder licht , van 't morgen Daagen.

Wie dan Gods oogen wil behaagen ,

Zie
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Zie dat hy van Gods weide eet

,

En zich met waarc Deugd bekleed.

Psalm XL: 9, 10, II.

JLk hehhe luft , o myn Gocl^ om u ijoelhehaagen te

doen 5 en uwe Wet is in het midden' myns inge^

wands.

Ik hoodfchappe de gerechtigheid in de groote Ge-

meente 5 ziet 5 myne lippen en hedwinge ik niet :

HEERE
, gy weet het.

Uwe gerechtigheid hedek ik niet in het midden

myns herten \ uwe waarheid en u heilfpreek ik uit:

uwe weldaadtgheid en uwe trouwe , en Terheek ik

niet in de groote Gemeente,

Matth: VII: 18,19,20»

Een goede hoorn en kan geen quaade 'vruchten

voortbrengen : noch een quaade hoorn goede vrucht

ten voortbrengen.

Een ieder boom die geen goede vruchten voort en

brengt^ worduitgehouwen , en in het vuurgeworpen.

Zo zult gy dan dezelve aan haare vruchten

kennen.

En Kapittel XII: SSjS^.S^S^-

Of maakt den boom goed , en zyne vrucht goed^

of maakt den boom quaad , en zyne vrucht quaad,

tVant uit de vrucht word de boom gekent,

Gj
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Gy adderen gebroedfels , hoe kond gy goede din-

gen fpreeken daar gy hoos zyt , want uit den over--

'üloed des herten [preekt de mond.

De goede menfche brengt goede dingen voort uit

den goeden Jchat des herten , en de booze menfche

brengt hooze dingen voort uit den boozenfchat^

Maar ik zegge u , Dat van elk idel woord het

welk de menfchen zullen gefprooken hebhen , zy van
het zelve zullen reekcnfchap geeven in den dage des

eordeels,

LüKAS VI: 43»44?4r.

Want het en is geen goede boom , die quaade

vrucht voortbrengt , noch geen quaade boom 5 die

goede vrucht voortbrengt.

Want een igelyk boom word uit zyn eigen vrucht

gekent. Want men leeft geen vygen van doornen y

noch menfnyd geen druive van braamen.

De goede menfche brengt het goede voort uit den

goeden fchat zyns herten : en de quaade menfche

brengt het quaade voort uit den quaadenfchat zyns

herten. Want uit den overvloed des herten fpreekt

zynenmond.

Db
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D E K N I P.

Vcrzind , eer gy begint.

Doch op u zyn myne ooge»^ HEER E Heere ^ opu
beirouwe ik , en ontbloot myne ziele niet. Bewaart my
"voor het geweld desftriks ,

[dien"] zy my geleid hebben

:

en \yoor\ de valflrikken der werkers der ongerechtigheid.

PiaimCXLI: 8,9.
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Zo gy het quaad voor af niet ziet.

De nederval en waarfchouwt niet.

XTler Huisje daar een ander woond.
Dat zich bchaagelyk vertoond,

Is juift niet goed , om ook t'erlangenj

Gelyk het Vogeltje bevind,

Dat door onweetenheyd verblind

,

Zich uit zyn ruime lucht liet vangen.

Dat elk dan op zich zelven fta

,

En volge juifl geen ander na,

Op dat men niet en werd bedroogen.

Wie Blinden tot een Voorgang acht ,

Valt met de blinden in de gracht.

Elk zie , uit zyne eigen oogen.

Het fchoone Huis , dat Wereld hiet ,

Waar in men 't hert des menfchen ziet,

Als in een uitverkoore wooning.

Daar \ vrolyk huppeld ende fpringt

,

Wel eet en drinkt , en iuftig zingt

,

Maakt voor het oog een goê vertooning ;

Maar 't Herte van een wyzen Geelt

,

Dat Vryheid mind , en banden vreeft,

V Houd
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Houd zich van fchoone fchyn ter zydcn

,

Na *t Edel menfchelyk begrip

,

En hoed 2ich voor de looze knip,

Om Eeuwig herten leed te myden.

Spreuken VII: 23.

X ot dat hem de pyl zyne kever doorfneed; gelyk

een vogel zich haaftet na denftrik 5 en niet en weet

dat dezelve tegen zyn leven is.

En Kapittel XVI: 17.

De haane der oprechten is , van het quaad af te

wjken : hy behoed zyne ziele > die zynen voeg he^

ijoaard. •

En Kapittel XXVII: 12.

De kloekzinnige ziet het quaad
^

[_en'] verbergt

zich : de Jlechte gaan heenen door , [^»] worden

geftraft.

Luk AS XXI: 34, 3f.

En wacht u zelven , dat uwe herten niet te ee^

niger tyd bezwaart en worden met brajferye , en

dronkenfchap , en zorgvuldigheden dezes levens^

en dat u dien dag niet onvoorziens \^over^ en

home,

IVant
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ffant geïyk een ftrik zal hy komen alle de geene

die op den gantfen aardbodem gezeten zyn,

Ephezen V: Ï4,i5',i6*

Daarom zegt hy , Ontwaakt gy die Jlaapt ^ en

ftaat op uit den dooden 5 en Chrifius zal over u

lichten.

Ziet dan hoe gy voorzichtelyk wandeld: niet ah

onwyze , maar als wyze,

Den tyd uitkoopende , dewyle de dagen hoos

zyn,

KöLOSSENZEN IV: f.

Wandeldmet wysheidhy de geenedie huilen zyn^

den hequaamen tyd uitkoopende,

I Thessalonisenzen V: 6,7.

Zo en laat ons dan niet flaapen.y gelyk als de an-

dere , maar laat ons waaken en nuchteren zyn.

Want die Jlaapen , jlaapen dM 'nachts : en di^

dronken %yn , zyn des nachts dronken.

V % Het
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Het V A T.

Hoe luider Vat , Hoe minder Nat.

"?'
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Z)tf woorden der wyzen moetefi in flilUgheid aangC"
koordworde»

, meer dan het geroep des geenen , die over

de zotten kerft. Prediker IX: 17.

Hef
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Het Oor kan proeven , zonder mondy

Dat noch voor *t Oog verborgen fiond.

Diie 't Vat 5 van groot geluit beminden,

Zouw zich daar meê bedroogen vinden

:

Men zie dan van de Wereld af,

Die bomd en bromd , met veel beloovcn

,

(Het Vat der Zaligheid te boven,)

Maar eind'ling niet als wind en gaf-

Het ftille , vroom , Godvruchtig leven

,

Zal eind'ling uit zyn volheid geeven

Die alderliefelykfte wyn.

Van Eeuw'ge ruft en blyde dagen i

Dat is het Vat van welbehaagen ,

Daar alle Vaten leeg by zyn.

Men leen dan langer niet , zyn ooren

,

Om na een groot geluit te hooren

,

En neem de baft niet voor de pit.

Maar draai de kraan der vaten open.

En zie , aan 't geen 'er uit komt loopcnj

Wat dat 'er onder 't dekfel zit.

Zo zal het klaare Oog bevinden,

Aan 't Vat dat alle man beminden,

V 3 Die
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(Die groote holle Wereld-Kuipj)

Na weinig drup'.en zoetigheden ,

Maar wind , van boven tot beneden,

En op het Hert , een zuure druip.

Maar 't Hemels Vat , zal Ecuwig vloeijen

,

En eeuwig tot een volheid groeijen,

Op dat de zaaPge Ziel en Geelt,

Die 't ftille Vat , voor vold beminde,

Het geen fiy zocht , ook zalig vinde ,

Een Drank , die Eeuw'ge Dorft geneefl.

D,
Psalm LXV: 2,3,4,5-.

e lofzang is [^m"] fiilbeid tot u ^ o God , in-

Sion : en u zal de gelofte betaalt worden.

Gy boord bet gebed ', tot u zal alle vlees komen.

Ongerecbtige dingen badden de o'uerband over my

:

[maar'] onze overtreedingen , die verzoentgy,
Wêlgelukzalig is by \_dieri\ gy verkiefi , en doet

naderen , dat by vooone in uwe voorlooven : wy zuh
len verzadigt worden met betgoede van u huis

, [mef]

het heilige van u paleis.

Matth: XXIV: 23,24,25-.

Alsdan^ zoiemant tot u-lieden zal zeggen^ Ziet

hier is de Chrifius , ofdaar ^ en gelooft het ?iiet.

TVant
f
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Want daar zullen valfe Chrifii^ en 'valfe Pro^

feeten opftaan , en zullen groote teekenen en wonder"

heden doen , alzo dat zy (indien het mogelyk waare)

ook de uitverkoorene zouden verleiden.

Ziet ik hebhe [het"] u voorzegt.

Luk AS XVII: 20,21.

En gevraagt zynde van de Pharizeen , wanneer

het Köningryke Gods komen zoude , heeft hy haar

geantwoord en gezegt 3 Het Köningryke Gods en komt

niet met uitterlyk gelaat.

Noch men en zal niet zeggen <^ Ziet hier ^ ofziet

'daar : Want ziet het Köningryke Gods is linnen «-

lieden.

JOANNES IV: 13,14.

yezus antwoordde en zeide tot haar , Een ieder

die van dit water drinkt ^ zal wederom dorfieni

Maar zo wie gedronken zal hehhen van het water

dat ik hem geeven zal^ dien en zal in eeuwigheid

niet dorfien , maar het water dat ik hem zal geeven^

zal in hem worden een fonteine van waterffringende
tot in het eeuwige leven.

V4 Het
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Het MEDICINAALE KRUID.

Uit ondergang verhoogt.

DU zyn leven lief heeft , zal het zelve verhezen

en die zy» leven haat in deze wereld ,
zaJ het zelvi

hewaaren tot het eeuwige hven. Joamies XII : 2S.

Wii
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Wie vruchten zoekt van goede hoof^

Ontbind de Tajielyke knoop.

A,Is de Eed'le deugd des kruids ecrfl: komt te

vooren

,

Wanneer zyn bad en bolfter gaat verlooren

,

Waarom, ó menfch ! (die zulk een Do6tor zytj)

Betracht gy niet , hoe 't recht gelukkig leven

,

Der Eed'le Geeft 5 gezocht werd, en verheven.

Uit d ondergang van *t leven dezer tyd ?

Al wat wy zien met vleezelyke oogen,

Is met een Rok van grofheid overtoogen,

Dies moet de geen , die waar'lyk wys wil zyn','

NaChriftus leer, het al om Hem verzaaken.

Om langs dien weg, gelukkiglyk te raakcn,

In 't fchoon bezit, van 't aller eeldfteFyn,

De Ziel en Geeft, zyn beide haare handen,

Gekneeveld van de vleezelyke banden

,

En zitten zo , als in een Kerker vaft

:

Als vlees en bloed , een Woonhuis van de zonden

,

Na Gods bevel, ontknoopt werd en ontbonden.

Danwerden zy van 't zwaareJok ontlaft,

DeAur^e is dik en duifter van natuure,
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JVlec haar geflacht en dichte nagebuurej
Den Hemel is de rechte Ziel en kracht.

Gods Oordeel-dag
, zal *t quaad van 'c goede fchui*

men,

En wat niet deugd , van voor zyn'aanzicht ruimen,:

Dies doet hy wel , die na den Hemel tracht.

_^ Matth:X: 37,38,39.

I^ie vader of moeder liefheeft hoven my ^ en is
myns niet waardig: en die zoone ofdochter liefheeft
hoven my ^ en is myns niet waardig.
En die zyn kruife niet [pp heni] en neemt , en my na

en volgt ^ en is myns niet waardig.
Die zyn ziele vind , zal [de'] zelve verliezen '

en dte zyn ziele zal verhoren hehhen om mynent
wille 5 zal dezelve vinden.

Luk AS XIV: 26,27,28,29,30.

Indien iemant tot my komt ^ en niet en haat zy-
nen vader

^ en moeder , en wyf ^ en kinderen , en
broeders^ en zufters^ ja ook zelfs zyn eigen leven,
me en kan myn difcipelniet zyn.
En wie zyn kruis niet en draagt , en my na en

^o^gd
, die en kan myn difcipel niet zyn,

JVantwievan u^ willende eenen toren houwen^m zit niet eerft neder, en overreekent de koften, ofSy ook heeft het geene tot volmaakinge {noodig is .?]

Of
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Op dat niet mijfchien als hy V fondament gelegt

heeft , en niet en kan voleindigen , alle die V zien

hem heginnen te hefpotten ,

Zeggende , Deze menfche heeft heginnen te hou*

wen 5 en heeft niet konnen voleindigen.

Romeinen VI: 2,3,4.

Wy die de zonde geftorven. zyn , hoe zullen wy
noch in dezelve Ieeven ?

Of en weet gy niet , dat zo veele als wy in

Chriftus Jezus gedoopt zyn , wy in zynen dood ge-

doopt zyn.

TVy zyn dan met hem hegraaven door den Doop
in den dood , op dat gelykerwys Chriftus uit de

dooden opgewekt is tot de heerlykheid des Vaders ^

alzo ook wy in nieuwigheid des levens wandelen

zouden,

Ephezen IV: 22,23,24.

\Teweêtetf\ dat gy zoudet afleggen ^ aangaande

de voorige wandelinge , den ouden menfche , die ver*

dorven word door de hegeerlykheden der verleid

dinge :

En dat gy zoudet vernieuwt worden in den geeft

uwès gemoeds^

En den nieuwen menfche aandoen , die na God;

gefchaapen is in waare rechtvaardigheid en heilig-

heide

Pr
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De KIMMELIOEN.

Dan zus, dan zo.

2yn mond U gladder dan. hoter , maar zyn herte is
f^rygj zyne woorden zyn zachter dan olie, maar dez,eU

Het
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Het onrecht , en het Krom^

Draaid , met de Weerhaan om.

D'oprechte houd 2yn Kleur, van altyd recht te

doen

,

En hy veranderd niet
,
gelyk de Kim'lioen

:

Een Beeld van 't Dub'le hert, datom 2yn zelfs belangen,

De Mantel ofde Huik , weet na de wind te hangen.

Maar wie , met loos bedrog , door een geveinsde
geeft,

Een ander 10 bedriegt , bedriegt hem lelven 't meeft

,

Om dat hy 't Eeuwig oog , door fchyn niet kan verblin-

den
,

Dat eind'ling alle fcheef , voor 2yn Gerecht 2al vinden

,

En uit den Hemel houd hetvalfeJaenNeen,

Want leugen komt doch nooit met waarheid over

een,

En wat niet eenig is , blyft van malkaar gefcheide

,

De zuiverheid verfchuift d'onreinheid aan een zyde,

't Eenvoudig Herte , dat de kromme winkels haat.

En met oprecht!gheid , voor God en Menfchen ftaat.

Wiens tong is als zyn hert , en 't hert zo , als zyn tonge f*"

En nooitdoor Eigenbaat , tot valsheid werd gedronge

,

Die werd een Erfgenaam, van 't Eeuwigduurend Ja,

Op dat hy , als een kind voor zynen Vader fta.

De Waarheid , ofzy fchoon , in 't zondendal der aarde

Nietwerd gereekend 5 na haar Edelheid en waarde

,
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Zy achterhaald nochtans de loozc leugen wel,

Al loopt die langs den weg des Werelds noch to fnel.

Die nu de laatfte was , word eindeling de Eerfte

,

Wie 't Hemelryk beloopt , die komt het allerveerfle^

I KORINTHE.N XV: j8.

h dan^ myne geliefde Broeders ^ zyt flandvaf-

tig 5 onbe-weeglyk , altyd overvloedig zynde in het

werk des Heeren , als die weetet dat uwen arbeid

niet idel en is in den Heere.

iThessalonisenzen IV: 6,7.

Dat niemant zynen Broeder en vertreede , noch

en hedriege in [zyne"] handelinge : Want de Heere

is een wrecker over alle deze
,
gelyk wy u ook te voo-

ren gezegt , en betuigt hebben.

Want God en heeft ons niet geroepen tot onrein

'y maar tot heiligmaakinge

.

Jakobus I: 8,9, lo.

Een dubbelhertig man \if\ ongeftadig in alle zyne

wegen.

Maar de broeder die nedrig is , roeme in zyne

hoogheid:

En de ryke in zyne vernederinge : want hy zal

fils een bloeme des gras voorby gaan.

En
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En Vers 2t, 22.

309

Daarom afgeïegt hebbende alle vuiligheid en over'

vloed van boosheid , ontfangt met zachtmoedigheid

het iiword dat in {u\ geplant voord , het welk uwe
zielen kan zalig maaken.

En zyt daaders des woords^ en niet alleen hoor'-

derSy u zelven met valfe overlegginge bedriegende,

1 Petrus II: 1,2,3,4,5'.

2,0 legt dan af alle quaadheid , en alle bedrog ^

en geveinftheid ^ en nydigheid , en alle achterklap-*

pingen
,

En als nieuvü geboorene kinderkens^ zyt zeer be^

geerig na de redelyke onvervalfle melk , op dat gy
door dezelve moogt opwajffen.

Indien gy anders gefmaakt hebt dat de Heeregoe^

dertieren is.

'Tot welken komende [als tot'] eenen leevendenjieeny

van de menfchen wel verworpen , maar by God uit"

verkooren , {en] dierbaar

:

Zo wordet gy ook zelve , als leevende fteenen ^

gebouwt [tot] een geefielyk huis^^J^^^tl een heilig

Priefierdom , om geeflelyke offerhanden op te offeren 5

die God aangenaam zyn door Jezus Chriftus.

Db
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De egel.
Doet wat gy kund.

TT.

Of veracht gy dm rykdom zyner goedertierenheid ^ e»

verdraagzaamheid
, en langr/ioedigheid , niet weetende

dat de goedertierenheid Gods , n tot bekeeringe leid'^

Romeinen II: 4.

Zoekt
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Zoekt M'nger , Frncht voor tanden ^

Den Tuer maakt wel handen^

jHLi heeft het Egeltje geen Handen

,

Het heeft een lyf vol fcherpe tanden.

Die hem in plaats van handen zyn

,

Zo om het quaaden af te weeren

,

Als ook 5 om zich daar mee t'erneeren ,

Gelyk men ziet voor oogenfchyn,

Dat hy het Ding van zyn behaagen

,

Gelyk met handen weg kan draagen

:

ó Menfch ! maakt al wat aan u is.

Tot Handen , om maar toe te raden,

(Eer u den loop des Tyds verraden)

Na d'aangebooden Erfenis ,

Van 't Eeuwig , recht gelukkig leven,

U toegeworpen en gegeeven.

Als of het voor u voeten lag

,

Bevryd u zelven voor de fchanden.

Van noch te liaan als zonder handen.

Of anders volgt *er wee en ach.

Wat zynder handelooze menfchen.

Om 't Goed , van 't alderhoogftc wenfen,

X Te
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Te vatten, als haar waardftc Schat

,

Terwyl zy in de aardfe dingen

,

Als Egels zyn , in handelingen
,

Daar 'c Lyf van alle kanten vat.

Maar die van 't Egeltje wil leeren

,

Maak handen , om het quaad te keeren.

En om
, het allerhoogfte Goed,

Van alle kanten op te raapen.

Dan is zyn handeling rechtfchaapen

,

Tot Eeuwig voordeel van 't Gemoed.

Psalm XXXVII: 2^.

T
±k hen jong geweeft , ook hen ik oud geworden,
maar en hehhe niet gezien den rechtvaardigen wr
laaten 5 nochte zyn zaad zoekende hrood.

En Psalm LXXXI: ii.

Ikhende HEEREuweGod, die u hehk
opgevoerd mt het land van Egipten : Doet uwet
mond wyd open , en ik zal hem vervullen,

Jezaias LV: i.

O allegy dorftige , komt tot de wateren^ en ry
die geen geld en hebt , komt koopt en eetet , ja

komt
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komt koopt zonder geld , en zonder prys wyn en

melk,

Matth: V: 6»

Zalig [zyn"] die hongeren en dorfien [na] de ge^

rechtigheid: pFant zy zullen verzadigt worden.

En Kapittel VI: 31,32,33.

Daarom en zyt niet bezorgt , zeggende : wat zuU
Jen ivy eeten ? of wat zullen wy drinken ? of waar
mede zullen wy ons kleeden ?

Want alle deze dingen zoeken de Heidenen. TVant

uwe Hemelfe Vader weet dat gy alle deze dinger^

hehoeft.

Maar zoekt eerfl het Koningryke Gods , en zynê

gerechtigheid , en alle deze dingen zullen u toege"

worpen worden.

Luk AS VIII: 15-.

En dat in de goede aarde [valt
, ] zyn deze 9 die

het woord gehoort hebbende , het zelve in een eer^

lyk en goed herte bewaaren , en in volfiandigheid

vruchten voortbrengen.

X% De
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De S L A K.

Het jfpreekt van zelven.

Wam de oogen des Heeren zyff over de rechtvaardige^

eu zyne ooi;en tot haar gebed : maar het aangezichte des

Heeren is tegen de geene die quéiad doen, i Petrus III:

vers iz.
't Af'
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V Affchuw^lyk leelyk Ding,

Laat Teekensy waar het ging.

tlyk de Slak zich zelfs verraad

,

Door zyne gangen die hy gaat.

Waar by het oog zyn wegen fpoorden 5

Zo laat de Goddelooze hoop.

Het vuile fpoor in zynen loop.

Van quaade werken ende woorden.

Dat ziet de Reinheid met verdriet,

En ook het Oog dat alles ziet

,

Op dat Hy zulke Vuil-aard vindc.

En met een hand die alles fchuimd

,

Uit zyne zuiv're wooning ruimd

,

Op dat de Drek-poel die verflinde.

Wie dan geen Slak begeerd te zyn

,

Die maak , door deugd zich zelven reinj

Die was zyn vuile mond en herte.

Op dat zyn weg niet langer zy

,

Het aakelyke fpoor van Fy,

Of anders zal 't hem Eeuwig (merte. ^
-f

ó Wereld ! groot , aanzicn'lyk Huis i

Wat is 't het zuiver oog een kruis,

X 3
Dat
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Dat gy zo deer'lyk werd bekroopen

,

Van 't Slakken-hert dat leelyk vel

,

Als uit de holen van de Hel,

Langs alle gangen heen geloopen 1

Maar doch , het Held zich in geduld

,

Tot dat het uurtje werd vervuld

,

Dat Hy , in 't Heilig Hemels fchoone,

(Der Vroomen Huis en Erfenis,

Dat Nieuwe Aarde en Hemel is,)

In Eeuw'ge zuiverheid zal woone.

w,
Psalm XXXIV: if, 16,17.

ykt afvan '/ quaade , en dost het goede 5 zoekt

de 'vrede en jaagt ze na. -

De oogen des HE EREN zyn op de Rechi-^

'vaardige > en zyne ooren tot haar geroep.

Het aangezichte des HEEREN is tegen de

geene die quaad doen % om hmre gedachteniffe van

der aarden uit te roeïjen.

En Psalm XCVII: 10, ir.

Gy liefhehhers des HE EREN , haatet het

quaade : hy bewaard de zielen zyner gunjlgenoo-

ten 5 hy red ze uit der godloozen hand.

Het
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Het licht is voorden rechtvaardigen gezaaid^ en

vrolykhcid voor de oprechte van herten.

Jezaias I: i'6.

TVaJfet u , reiniget u , doet cle boosheid uwer
handelingen van voor myne oogen weg , laat af van
qimad te doen.

En Kapittel LVII: 20.

Doch de godlooze zyn als eene voortgedreevene

zee 5 want die en kan niet rujlen , en haare wate^

ren werpen Jlyk en modder op.

Boek der Wysheid X : 7.

Van der welken hoosdaadigheid noch is een getui-^

genijfe dat rookende woefte land , en de hoornen die

ontydige vruchten draagen^ en de zout-filaar ftam-
de tot gedachtenijje van de ongekovige ziele.

X4 De
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De B o o R.

Bereid den Weg.

T.J..

Want de droefheid na God^ werkt een onberouwelyle
Itkeeringe tot zaligheid: maar de droefheid der wereld
w^rh de dood, 2 Korintheo VII: lo.
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De vreeze voor Gods tooren ,

Moet u , het Hert doorbooren,

^o gy de Boor niet voor Iaat gaan

,

Zo zal men 't hout aan ftukken flaan :

Doorboord uw herte met gedachten

,

Van Eeuw'ge Dingen te betrachten.

Zo zal de nagel van Gods Woord

,

Het voeg'lyk hegtcn daar het hoord

,

Of anders zal 't ten laatften dage,

De hamerflagen moeten draage,

Als God het flrenge Oordeel (preekt.

Waar door het Hert voor Eeuwig breekt.

En werd verfmeeten in de Helle

,

Tot een onwaarde voet Schabelle

,

Als een gefcheurd, verdorven hout,

Niet nut aan 't Huis dat Gode bouwd ,

Daar God , den Vader , en den Zoone

Met zynen Heil 'gen Geeft wil woone.

De rechte Tempel van het beeld ,

Dat Eertyds voor Hem had gefpeeld,

Waar toe zy alle zullen hooren ,

Die 't Hert met vreeze Gods doorboorcn,

X s En
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En draagen liever hier die pyn,

Als dat zy daar verworpen zyn.

Doorboord uw Hert dan alle dagen

,

Zo decren u geen hamerflagen.

Jezaias XL: 2,3,4,5',6,7.

\^preekt na het herte van Jeruzalem , en roept

haar toe ^ dat haar ftrydvervuld is^ dat haare on-

gerechtigheid verzoend is , dat zy van de hand des

HEEREN dubbel ontfangen heeft voor alle haa-

re zonden.

Een flemme des roependen inde vjoeftyne: Berei^

det den voeg des HEEREN ^ maakt recht in de

vüildernijje een baane voor onzen God.

Alle dalen zullen verhoogt voorden , en alle ber-

gen en heuvelen zullen vernedert voorden : en voat

krom is , dat zal recht , en voat hobbelachtig isj

dat zal tot een valeie gemaakt voorden.

En de Heerlykheiddes HEEREN zal geopen-

baart worden : en alle vlees te gelyk zal zien^

dat [loet'] de mond des HEEREN gefprooken

heeft.

Een flemme zeid: Roept ^ en hy zeidy Wat zal

ik roepen ? Alle vlees is gras , en alle zyne goeder-

tierenheid als een bloeme des velds.

Het gras verdord^ de bloeme valt af^ als de Geefi

des HEEREN daar in blaafi : voorwaar het volk

is gras,

£n
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En Kapittel LVII: i;.

Want alzo zeid de hooge en 'verhee'vem , die in

de eeuwigheid ivoond^ en diens naame heilig is: Ik

*woone [in'] de hoogte ^ en [in'] V heilige , en hy dien

dieeenes "verbryzelden en nedrigen geeftes is, op dat

ik leevendig maake den geeft der nedrigen , en op

dat ik leevendig maake het herte der verhryzelde.

Je REMI AS XXIII: 29.

Is myn woord niet alzo , als een vuur ,
[preekt

de HEERE? en als een hamer , [die] een fteen-

fotfe te merfelftaat.

Joel II: 12,13.

Nu dan ook , [preekt de HE ERE^ lekeert u
tot my met u gantfte herte : en dat , met vaften en

wet geween, en met rouw-klaage.

En [cheuret u herte en niet uwé kleederen , en

hekeeret u tot den HEERE uwen God : want hy
is genadig , en harmhertig , langmcedig , en groot

van goedertierenheid , en berouw hebbende over V

Matth: III: 1,2,3.

En in die dagen quam Joannes de Dooper
, pree^

dikende in de woeftyne van Judea ,

En zeggende , Bekeert u : want het Koningryk

der hemelen is naby gekomen.

Want deze is het van den welken geftprooken is

door Jezaias den Profeet , zeggende , De ftemme
des roependen in de woeftyne , Bereid den weg des

Heeren , maakt zyne paden recht,

D E
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De verhuizing.

Daar de Schat is , is het Hert.

En ik zegge uAteden , Maakt u zelven 'vrienden iiU

den onrechtvaardigen Mammon , of dat wanneer u ont-

hreeken zal , zy tt mogen ontfangen 'ra de eeuwige taber-

nakelen, Lukas XVI : 9,
Al,
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Al 5 daar niets te bewaaren is ,

Dat maakt u geen bezwaarenis.

nie al zyn goed heeft uitgedraagen,

Zal na het Huur. huis weinig vraagen,

Hy fcheid'er af, en laat het flaan,

Al was de deur niet toe gedaan ;

Al die in deze wereld woonen,

Behoorden die manier te toonen ,

(Dewyl 't een ieders Huur-huis is,

En heel en al geen Erfenis),

Om al haar Goed van welbehaagen

,

In tyds , met vlyt , daar uit te draagen

,

Op dat , wanneer de wiflê dood

,

Het Einde van de Huur-tyd floot,

Zy 't Huis des Werelds lieten vaaren

Dcwyl zy , wys'lyk al het haaren

,

Het geen 't voorzichtig hert bezat

,

Gelyk een uitverkooren Schat

,

Na Jezus Goddelyke leere

Vergaderd hadden by den Heere,

In 't Huis van 't Zalig Hemelryk,

Wat gaf men dan na leem en flyk ?

Een
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Een plaats , daar niets en werd bezeten ,

Die kan men lichtelyk vergeeten,

Wanneer men na een beter gaar.

Elk fchik zich dan na wys beraad >

Of anders zal 't 'er luftig kluizen ,

In 't uurtjen als men moet verhuizen,

En laaten 't al , en alles ftaan,

Om naakt en bloot daar uit te gaan.

Draag over dan van dezer Aarde,

Wat by u is VAn hooge waarde.

V,
Matth: VI: 19,20,21. J

ergaderd ugeen fchatten op der aarden^ daar
,ze de motte en 'roeft verderft , en daar de dieven
doorgraaven en fteelen.

Maar vergadert u fchatten in den hemel ^ daar
ze noch motte noch roeft en verderft , en daar de
dieven niet en doorgraaven noch en fteelen.

Want *waar uwen fchat is , daar zal ook uw
herte zyn.

LuKAs XII: 18,19,20,21.

En hy zeide , Dit zal ik doen : ik zal myne
fchuuren afbreeken^ en grooter houwen^ en zal al-
daar verzamelen alle dit myn gewas ^ en deze myne
goederen:

En
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En ik zal tot myne ziele zeggen , ziele
, gy heht

'veele goederen , die opgelegt zyn voor veele jaaren >

neemt rufte ^ eet^ drinkt^ zyt vrolyk.

Maar God zeide tot hem , Gy dwaas , in dezen

nacht zalmen uwe ziele van u af-eifen : enhetgee-

ne gy bereid heht , wiens zal het zyn ?

jllzo \_is ^tmet dien ^"l die hem zelven fchatten

vergadert ^ en niet ryk en is in Gode.

En Vers 33,34.

Verkoopt het geene gy heht , en geeft aalmoeffe.

Maakt u zelven huidels die niet en verouden , eenen

fchat die niet af en neemt , in de Hemelen , daar de

dief niet hy en komt , noch de motte en verderft.

Want waar uwen fchat is , aldaar zal ook uw"
herte zyn,

iTimoth: VI: 17,18,19.

Den ryken in deze tegenwoordige wereld heveelt

dat zy niet hoogmoedig en zyn , noch [haare'] hoope

en ftellen op de ongeftadigheid des rykdoms , maar op

den leevenden God^ die ons alle dingen rykelyk ver^

leent om te genieten :

Dat zy weldaadig zyn 9 ryke worden in goede

werken 5 gaarne mededeelende zyn ,
[en'\ gemeen-

zaam :

Leggende haar zelven weg tot eenen fchat , een

goedfondament tegen V toekomende ^ op dat zy V eeu-

wige leven verkrygen mogen,

Db
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De M o o R I A A N.

't Verborgene is , ak 't opcnbaare. M

TxT

Wte zal klimmen op den herg des HE EREN^. En
wie zal Jiaan in deflaatfe zyner HeUighs'id ?- Die r-ein

van handen , en zuiver van herten is , die zyne ziele niet

op en heft tot idelheid ^ en die niet hedriezhken zweerd.
Pfalm XXIV: 3,4.

'

:.

Is
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Is u de Mooriaan te zwarte

Zo wacht u zelfs, voor H Mooren Hart*

.1 ging de Moor in 't wit Satyn,

Hy ZQUW nochtans een Moorman zyn :

Veel zyn bekleed , met witte huiden,

En zyn daar onder , aan het hart.

Een hoope zwarter , als de Zwart j

Wat mag dat wonder toch beduyden ?

Dat komt , om dat d'Europiaan

,

Van Hemel-luft , is afgegaan.

Daar 't wit Gemoed uit werd gebooren,

En met de liefde van de Ziel,

Op deze zwarte Aarde viel,

Een rechte Moeder van de Mooren.

En God, die in 't verborgen ziet.

En acht des lichaams witheid niet.

Maar , die daar wit zyn aan haar zielen,

Gewaden in gehoorzaamheid

,

Van 't geen haar God heeft voorgeleid

,

Die zyn 't, die Hem van ouds, gevielen.

Dat ieder dan hem zelven fchaam

,

Om zich te paaijen met de naam

,

Y 'Van
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Van onder 't wit Gedacht te hooren

;

(Het geen men Chriften Menfchen noemd

,

En boven alle volken roemd,)

Maar werde uit Chriftus geeft gebooren.

Zo komt hy in het recht bezit,

Van 't waare Chriftelyke >?vit,

Al was hy van 't Geflacht der Zwarte.

't Uitwend'ge zy , hoe dat het zy,

Dat valt in 't graf en gaat voorby.

Dies zoek een ieder 't reine harte.

Psalm LI: 12,12.

vDcheptmy een rein herte ^ 6 God: en 'vernieuwt in
het hinnenjie 'van my eenen vaften geeft.

En 'verwerp my niet van u aangezicht : ende en
neemt uwen Heiligen Geeft niet 'van my,

Jezaias I: 16,17,18.

Wajfet u 5 reiniget u 5 doet de boosheid uwer
handelingen 'van voor myne oogenweg , laat afvan
quaad te doen.

Leerd goed doen ^ zoekt het recht ^ helpt den ver-
drukten : doet denJVeezen recht ^ handelt de twift-
zaake der Weduwen.
Komt dan , en laat onsfzaamen rechten^ zeid

de HEERE: Jlwaaren uwe zonden als fchar-

laken ^
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laken ^ zy zullen "wit ^worden als Jheeww ^ alivaa^

ren zy rood^ ah karmozyn^ zy zullen "voorden als

[wlue"] wolle.

Je REMI AS XIII: 23,24,25'.

Zal ook een Moorman zyne huid 'veranderen : of

een Luipaard zyne vlekken ? [zo'] zult gy-lieden ook

konnen goed doen , die geleerd zyt quaad te doen.

Daarom zal ik ze lerjlrooyen , als een ftoppel

die doorgaat , door eenen inind der woejiyne.

Dit zal u lot 5 het deel uiver maaten zyn , 'van

my
5
[preekt de H E E R E: die gy myner helpt

'vergeeten^ en op leugen vertrowwd.

Matth: V: 8.

Zalig [zyn"] de reine van herten: Want zyzuU
len God zien.

Hebreen XII: 14.

Jaagt den vrede na met allen , en de heiligmaa^

kinge , zonder welke niemant den Heere zien en

zal.

Jakobus IV: 8»

Naakt tot God , en hy zal tot u naaken. Rei"

nigt de handen
, gy zondaars , m zuivert de her^

ten
5 gy duhhelhertige.

Y% Het
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HeTJONGE KALF.

Men lecrd , met fchaa , en fchandc.

r. >

Daarna 'Vond hem Jezus in den Tempel^ enzeldeUt

hem^ Ziet
, gf zp gezand geworden : en zondigt niet

meer , op dat n niet wat ergers en gefchiede, Joannes



DES G E M O E D S. 3JI

Hebtgy V Verjland maar half ^

Zo wykt niet voor het Kalf,

H,.et Kalfjen , in de floot gelegen

,

Heeft voor de floot een fchrik gekreegen

,

Zo dat het zich dan namaals wacht

:

De menfch , door lichaams tegenheden.

Heeft dikmaals veel verdriet geleeden j

En geeft doch evenwel geen acht,

Om niet weer in de graft te vallen

,

Die noch de flimften is van allen >

Die diepe graft van Dood en Hel

!

't Word dikmaals noch wel voorgenomen

,

Maar uit het krankbed opgekomen

,

Zo ziet men weer het oude fpel.

Nochtans befchikt de menfch veel dingen.

Die Kalfs verftand te boven gingen

,

Doch 't zyn maar dingen van de Tyd,

In leem , en flyk , en ftof der aarden.

En daarom ook van weinig waarden ,

Zo raakt men 't befte deel maar quyt.

Het Edel menfchelyke leven,

Behoorden 't vee niet toe te geeven

,

Y 5
Maar
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Maar met een allertrouwfte wacht

,

(Wyl 'c heeft gefmaakt , verdriet en lyden )

Het Eeuwig hertenleed te myden,

In d*allerdiepfl:e en vuilfte gracht.

Jezaias 1 : 2,3,4.

JlX oord gy Hemelen , en neemt ter oore
, gy Aar^ J

de 5 want de HEERE fpreekt : Ik hebhe kindeern

ren groot gemaakt en 'verhoogt , maar zy hebbend
tegen my overtreeden.

Een offe kend zynen bezitter , en een ezel de krib'

lezynes heeren-: \^maar'\ Ifrael en heeft geen ken-'

nijje 5 myn fuolk en verftaat niet.

Wee den zondigen "uolke , den 'voïke "uan zwaare
ongerechtigheid , den zaade der boosdoenderen , den

'verdervenden kinderen : zy hebbenden HE ERE
*verJaaten , zy hebben den Heiligen Ifraels gelaftert^

zy hebben zich vervreemdet , \jwykende'\ achter'^

waards. :

Jeremias VIII: 4, 5-, 6,7.

Zegt wyders tot hen 5 zo zeid de HEERE:
zal men 'vallen , en niet weder offtaan ? zal men
afkeeren en niet wederkeeren ?

JVaarom keert \ dan ] dit volk te Jeruzalem af
[_met'\ eene altoosdmirende afkeeringe ? zy houden

'vafi aan bedrog , zy weigeren weder te keeren.

Ik
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Ik hehhe geïuiftert en toegehoord^ zy fpreeken dat

niet recht en is , daar en is niemant , die berouw heb"

he over zyne boosheid , zeggende , W^at heb ik ge^

daan^ een ieder keerd zich om inzynen loop^ g^lyk.

een onbefuift paard in den ftryd.

Zelfs eenoyevaar aan den Hemel ^ weet zyne ge-

zette tyden
.f

en een tortelduive yén'kraan^f en

zwaluwe , neemen den tyd haarer aankomfte waar :

maar myn volk en weet het recht des HEEREN
niet.

Amos IV: ir.

Ik heb \_fommige'] onder U'lieden omgekeerd ^ ge-

lyk God Sodom en Gomorra omkeerde , diegy waart

als een vuur-brand ^ dat uit den brand gereddet is :

nochtans en hebbet gy u niet bekeerd tot my^ fpreekt

de HE E RE.

2PetrusII:4, 5',6.

If^ant indien God de Engelen , die gezondigt heb^

hen , nietgefpaart en heeft ^ maar die in de helle

geworpen hebbende overgegeeven heeft den ketenen der

duifiernijfe , om tot het oordeelbewaard te worden

:

En de oude wereld niet en heeft gefpaard^ maar
Noe den Prediker der gerechtigheid zyn achtfter be*

.

waard heeft , als hy de zondvloed over de wereld

der godlooze heeft gebragt

:

En de fteden van Sodoma en Gomorra tot ajfen

verbrandende met omkeeringe veroordeeld heeft ^ en

tot een exempel gezet den geenen die godloozelyk

zouden keven,

Y4 Het
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Het proveniers HUIS.

Eens voor altyd.

Zy en zullen met hongeren^ nochdorften^ en de httte^

en de zonne ^ en zal ze niet Jleeken: want haaren Ont-
fermer zal ze leiden , en hy zal ze aan de fpring-aders
dtr wateren zachtkens leiden. Jeïaias XLIX: lo.

Z9
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Zo wie op goede dagen hoopt ,

Zte, dat zyn h/i voor Eeuwig koop.

?3r

Wiie 't Zyne hier wil overgeeven

,

Die heeft de kolt voor al zyn leeven

;

Doch 't is maar voor de korre Tyd :

Maar wie zyn eigenwiUig leeven,

In Godes Wil wil overgeeven ,

Die heeft de koft in Eeuwigheid.

Waar zyn ze , die wat beters weeten ?

Waar zyn ze , die wat grooters meeten ?

Zy komen daar mee op de baan ;

Maar wyl 'er niemant werd gevonde

,

Die beter welftand toonen konde

,

Waar blyft men dan noch lang voor ftaan ?

Dewyl de allerklaarfte reden

,

Ons aanzet om daar toe te treeden

,

Of is de heele wereld doof ?

En heeft het menfch*lyk hert geen ooren

,

Om na zo grooten zaak te hooren ?

Dat is een deerelyke roof,

Gehaald door ftroopende Gezellen ,

Gezonden van de Nyd der hellen

,

Y s ^^^
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Die ons de Zaligheid misgund.

Schrik op , door komende geruchten

,

Om uit zyn warre-net te vluchten

,

En wel te letten op dit punt.

w.
Mat TH : XIII: 44,45',46.

ederom is het Koningryk der Hemelen , gelyk

eenfchat in den akker 'verborgen , ivelken een men*

fche gevonden hehhende ^ verhergde \_dien<i'\ en van

hlydfchap over den zelven
, gaat hy heenen en ver*

koopt al wat hy heeft ^ en koopt dien zelven akker.

Wederom is het Koningryk der Hemelen , gelyk

een Koopman die fchoone paarlen zoekt

:

Dewelke , hebbende een paarlevan grootewaar*

de gevonden , ging heenen en verkocht al wat hy had»

de^ en kocht dezelve,

JoANNES X: 27,28.

Myne fchaapen hooren mynefiemme ^ en ikkenne

dezelve , en zy volgen my.

En ik geeve haar het eeuwige leven : en zy en

zullen niet verhoren gaan in der eeuwigheid , en

niemant en zal dezelve uit myne hand rukken,

I Petrus III: 10, 11,12.

Want wie het leven wil liefhebben , en goede da*

gen zien , die ftille zyne tonge van het quaad > en

zyne lippen , dat ze geen bedrog en [preeken

:

Die
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Die wyke af van het quaade , en doe het goede :

die zoeke vrede enjaage den zelven na.

U^ant de oogen des Heeren zyn over de rechtvaar'

dige^ en zyne ooren tot haar gebed : maar het aan^

gezicht des Heeren is tegen degeene die quaaddoen,

Openbaringe VII: 13,14, 15-, 15,17.

En een uit de Ouderlingen antwoordde , zeggende

tot my , Deze die hekleed zyn met de lange witte

kleederen , wie zyn zy , en van waar zyn ze ge^

En ik fprak tot hem , Heere , gy weet het. En
hy zeide tot my , Deze zyn het die uit de groote ver^

drukkinge komen : en zy hebben haare lange kleede-

ren gewajjen , en hebben haare lange kleederen wit

gemaakt in het bloed des Lams.
Daarom zyn zy voor den troon Gods , en dienen

hem dag en nacht in zynen 7'empel : en die op den

troon zit zal haar overfchaduwen.

Zy en zullen niet meer hongeren , noch en zullen

7tiet meer dorften ^ noch dezonne en zal op haarnief

vallen , noch eenige hitte.

Want het Lam dat in het midden des troons is ,

zal ze weiden , en zal haar een leidsman zyn tot

levendefonteinen der wateren \ enGod zal alle traa^

nen van haare oogen afwijfen.

Dm.
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De rentebrie f.

Zoekt vafte plaats.

Jezus zeide tot hem , 7.0 gy wilt volmaakt zyn
,
gaat

heenen , ^verkoopt wat gy hebt , en geeft het den armen ,

en gy zult eenen fchat hebben in den hemel : en komt
herwaards , volgt my. Matth:XIX: 21.

Hy
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Hy heeft^e befte Rente-britfy
^

^
v

Die moed en goed ^ tot God verhief.

ie Tien, ten Honderd mag ontfangcn,

Beflaat zyn Geldjen uit te langen,

Dat is een Renten , op zyn lyf

:

Maar die voor Tien moge Honderd krygen

,

Hoe zouw zyn blyde hert zich neigen >

Tot zulken groot , en fchoon geryf

!

Al die het haaren overgeeven.

Om Eeuwig zonder nood te leeven

,

Die zetten Renten op haar Ziel.

Dit groote voordeel werd van Code,

Een ieder mild'lyk aangeboode.

Op dat Hy 't yll , voor weinig hiel.

Zo dat de winft zyn handen vulden,

Meer, als voor tien , tien duizend gulden.

Al wierd het duizendmaal verhoogd.

Want hoc onwaardig en geringe,

-Zyn alle Tydelyke dinge

Voor die , die op het hemelfè oogd !

Wie dan voorzichtig zoekt te leeven

,

Moet 20 zyn Geld op renten geeven

,

Dat
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Dat hem 5 de Wortel, Stam en Vrucht,

(Als 't maar een weinig is geleeden)

,

Niet door de dood werd afgefneeden
,

En overlaat , een naare zucht.

Mat th: XIX: 29,30,'

m zo wie zal verlaaten hehhen huizen, ofhroe-
ders, ofzufters, ofvader, of moeder, ofwyf, of
kinderen, of akkers, om myns naams wille ,\die!
zalhonderdvoudontfangen, en het eeuwige leven
be-erven.

Maar veele eerjle zullen de laatfie zyn , en
[veele] laatfie de eerjle.

^ J ^*

LuKAS XII: 22,23.

En hy zeide tot zyne Difcipelen, Daarom zez-
geiku, en zyt niet bezorgt voor uw'' leeven, wat
gy eeten zult , noch voor het lichaam , waar mede
gy u kleeden zult.

Het levenis meer danhetvoedfel, en het lichaam
dan de kleedmge.

En Vers 33, 34.

Verkoopt het geene gy hebt , en geeft aalmoeffe.
Maakt u zelven huidels die niet en verouden, eenen
jchat die met af en neemt , in de Hemelen , daar de
dief met hy en komt , noch de motte en verderft,

TFant
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Want waar uwenfchat is^ aldaar zal ook uw*

herte zyn.

En Kapittel XVI: 9.

En ik zegge u-lieden^ Maakt u zelven vrienden

uit den onrechtvaardigen Mammon , op dat wanneer

u onthreeken zal^ zy u mogen ontfangen in de eeU"

wige tabernakelen*

Philip PEN ZEN III: 7,8.

Maar het geene my gewin was , dat hehhe ik

om Chriftus wille fchaade geacht.

Ja gewijjelyk ik achte ook alle dingen fchaade te

zyn , om de uitneementheidder kenniffe van Chriflus

Jezus myns Heeren ." om wiens wille ik alle deze din»

gen fchaade gereekent hehhe^ en achte die drek te zyn^

op dat ik Chrifius moge gewinnen.

1 Timoth: VI: 19.

Leggende haar zelven weg tot eenen fchat 9 eert

goed fondament tegen het toekomende y op datzy't

eeuwige leven verkrygen mogen.

De
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D E L O Y E R Y.

Ziet waar by gy u voegd.

4 Door welke ons de gröotfte en dierhaare beloften ge'
fchonken zyn , op dat gy door dezelve der Godlyke natuure
deelachtig zoud worden , na dat gy ontvlooden zyt het

verderf dat in de wereld is door de begeerlykheid. 2 Pe-
trus I: 4.

Daar
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Daar men mee verkeerd ^

Word men mee ge^eerd^

H.ct Vel, nu lang , by hout gelegen,

Heeft eind'ling Houts-natuur gekreegen

:

Wat t'zaamen veel gemeenfchap houd

,

(Het zy in 't goeden , of in 'tquaade,)

Dat word, (tot voordeel , of tot fchaadc,)

Veeltyds vereenigd , en getrouwd.

Het Hert , aan Wereld-Iuft gehangen

,

Heeft Wereld-luft in zich ontfangen

,

En werd een louter Werelds Hert

:

Veel , die haar Eeuwig Heil vergeeten

,

Zyn in die vuile kuil gefmeeten.

Daar 't leven heel bedorven werd.

Maar die haar wyzelyk bezinden

,

En God 5 voor alle ding beminden,

Gelyk haar uitverkooren fchat,

Daar 't Hert by woonden, niet met vlaagcn,

Maar alle haare leevens dagen,

Die worden van Gods kracht omvat,

En ook doordrongen , in haar Zielen,

Zo dat zy Gods l^atuur behielen,

Z En
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En daarom Hemelingen zyn,

Behaag*lyk in zyn HeiPge oogen,

Waarom Hy haar ook zal verhoogen

,

In klaarheid , als de Zonncfchyn.

w,
Psalm I: 1,2,3.

eIgehkzaUg is de man , die niet en wandelt in

den raad der godloozen , noch ftaat op den iveg der

zondaaren , noch zit in V geftoelte der /potteren.

Maar zyn luft is in des HEEREN Wet , en

hy overdenkt zyne Wet dag en nacht.

Want hy zal zyn als een hoorn
,
geplant aan wa*

terheeken , die zyne vrucht geeft in zynen tyd^ en

welkers blad niet afen valt: en al wat hydoet zal
wel gelukken.

En Psalm XXVI: 4,5',6,7,8.

Ik en zitte niet hyydele lieden 5 en met bedekte

lieden en ga ik niet om.

Ik haate de vergaderinge der boosdoenders j en

hy de godlooze en zit ik niet.

Ik wajje myne handen in onfchuld j en ik ga
rondom uwen altaar^ o HE ERE/
Om te doen hooren deJiemme des lofs , en om te

vertellen alle uwe wonderen.
HEERE ik hehhe lief de wooninge uwes buu

zes-, en de plaatfe dts Tabernakels uwer eere.

Spreu-
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Spreuken XIII: 20.

Die met de wyze omgaat , zal wys worden : maar
die der zotten medgezelk is ^ zal 'verbrooken 'wor-

den.

JOANNES I: 11,12.

Hy is gekomen tot het zyne , en de zyne en heb'

hen hem niet aangenomen.

Maar zo veele hem aangenomen hebhen , dien heeft

hy machtgegeeven kinderen Gods te worden , [ namf-

lyK\ die inzynen Naame gelooven,

2 KORINTHEN VI: 14*

En trekt niet een ander jok aan met d'^ongeloovige.

Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de

ongerechtigheid ? en ^at gemeenfchap heeft V licht

met de duifiernijfe

.

E p HEZEN V: 7.

Zo en zyt dan haare medegenooten niet.

En Vers II.

Énde en hebt geen gemeenfchap met de onvrucht^

haare werken der duifiernij[[e ^ maar befiraftze ook

'ueel eer.

7.% De
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D E H E Y.

Legt Fondament.

Leggende haar zehen weg tot eenen fchat , een goei

fondament tegen V toekomende^ op dat zyH eeuwige Ie»

ven verkrygen mogen, i Timoth:Vl : 19.

Vi'^d
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Vindgy gem grond om op te ftaan ^

Zo legt het met de heijers aan.

D,e Hey , die 2;oekt een diepe grond

,

Op dat het Huis geveftigt ftond

,

En zich , eerlang niet mogt begeeven j

Dat huis , van kalk en fteen , en hout

,

Met vly1 5 begonnen , en volbouwd

,

Tot nut van 't tegenwoordig leven

:

Maar 't huis , van eeuw'ge zaligheid.

Daar veel meer aan gelegen leid

,

Dat zien zy , (die daar wel op letten
,

)

COtn kofte en moeiten mis te gaan ,

En 't reedfte padjen in te flaan
,

)

Maar bol , en losjes neder zetten.

Zo zakt het leelyk uit malkaar.

En ftaat met fchrikkelyk gevaar.

Dies zynder zo veel fcheeve ziele,

Terwyl men 't al aan 't vlees hefteed.

En 't vafte fondament vergeet.

Op dat den bouw ter neder viele.

6 Menfch ! die deze misftand ziet

,

Bouwd met de achteloozen niet,

Z 3 Slaat
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Slaat uwe zinnen diep in'c harte,

Door aardfe modder ende flyk

,

Tot op de grond van 't vafte ryk

,

Dan zal uw Bouw de zakking tarte.

Luk AS VI: 47,48,49.

JLjen iegelyk die tot my komt , en myne woorden

boord 5 en dezelve doet , ik zal u toonen wien hy

gelyk is.

Hy is gelyk een menfche die een huis bouwde , en

groef 5 en verdiepte , en leide het fondament op een

Jieenrotze : als nu de hooge vloedquam ^ zo floeg de

waterfïroom tegen dat huis aan , endeen konde dat

niet beweegen : want het was op de fleenrotze ge-

grond.

Maar die ze gehoord , en niet gedaan zal heh-^

yen , is gelyk een menfche die een huis bouwde op de

aarde zonder fondament : tegen het welke de water-

firoom aanfloeg ; en het viel terfiond 5 en de val

van dat zelve huis was groot.

I Kor INT HEN III : 10, 11,12, 13, 14, !ƒ.

Na de genade Gods die my gegeeven is^ hebbe ik

étls een wys bouwmeefier het fondament gelegt : en

een ander bouwd daar op. Maar een iegelyk zie toe

dat hy daar op bouwet.

Want niemant kaneen ander fondament leggen y

ianhetgecne gelegt is 5 hetwelk is Jezus Chriftus.

En
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En indien iemant op dit fondament houwd, goudy

zilver y koftelyke Jieenen ^ hout^ hooi^ ftoppekn.

Een iegelyks werk zal openbaar worden : want
de dag zal het verklaaren ; dewyle het door vuur

ontdekt word: enhoedaanigeens iegelyks werk is zal

het vuur beproeven.

Zo iemants werk blyft^ dathy daar opgebouwd

heeft 5 die zal loon ontfangen,

2 Timoth: II : 19.

Evenwel het vajle fondament Gods ftaat ^ heb-

bende dezen zegel ^ De Heere kend de geene die zy-

ne zyn : en^ Een iegelyk die den naame van Chrijïus

noemt ^ fta af van ongerechtigheid.

Judas vers 17,18,19,20,21.

Maar geliefde
,
gedenkt gy de woorden die voor^

zegt zyn , van de jlpojielen. onzes Heeren Jezus

Chriftus

:

'"

Dat zy u gezegt hebben^ dat indenlaatften tyd

/potters zullen zyn , die na haare godlooze begeer

'

lykheden wandelen zullen.

Deze zyn't die haar zelven affcheiden^ natuur-

lyke [menfchen'] denGeefi niet hebbende^

Maar geliefde , bouwetgy u zelven op u allerhei»

ligfte geloove , biddende in den Heiligen Geeft :

Bewaart u zelven in de liefde Gods , verwachten"

de de barmhertigheid onzes Heeren Jezus Chriftus

ten eeuwigen leeven,

Z 4 D B
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De HOOGEN DYK,

Door vlyc behoud men.

^.T.U

Gy dan^ geliefde^ {zulks"] tevoorenweetende^ wacht
u dat gy niet door d^ verletdinge der grouwelyke men-
[chen mede afgerukt en word-^ en uitvak van uwe vaf-
i^heid, z Petrus III: 17.

7'egen
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legm ^twykeny

Moet men Dyken.

Hi\k wcrde een Dykgraaf van zyn Hert,

Op dat het niet onmachtig werd,

Voor aanloop van de hooge ftroomen.

Die uit de groote Wereld-Zee,

Tot dreigement van ach, en wee.

Veelvoudig op zyn Dyldng komen.

Want menig zit en flaapt geruft

,

Met een verzwakte en laage kuft.

Onachtzaam , in het wel befchikkcn,

Waar door den Arbeid van 't Gemoed

,

Zyn beft met al de zinnen doet,

Tot heeling , daar het breekt aan flikken.

Want die 't bedenkt j Vervaar'lyk groot.

Is 't dreigen van die zwaare nood

,

Die 't Eeuwig leven zoude fchenden!

En wie verdraagt de bitt're fpyt

,

Dat flordige onachtzaamheid.

Hem bragt in d'uiterfte elendcn!

Men bouw dan aan de Hoogendyk

,

Den Arbeidsman in vlyt gelyk:

Z $ Dien
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Dien Dyk , die 't Herte moet behoeden

,

Op dat het niet verdrinkt in 't quaad

,

Maar met de Deugd omgeeven ftaat

,

En Eeuwig leeft in alle goeden.

Psalm XCIII: 3,4.

X^e rivieren verheffen , 6 HE ERE ^ de rivie-

ren verheffen haar bruifen : de rivieren verheffen

haare aanftootinge

:

[Doch'] de HEERE in der hoogte is geweldi-

ger 5 dan het bruifen van groote wateren , [dan"^

de geweldige baaren der zee.

T KORINTHEN XV: 1,2.

Voorts 5 Broeders , ik maake u bekend het Euan-
geïi 5 dat ik u verkondigd hebbe , het welk gy ook

aangenomen hebt ^ in het welkgy ookfiaat:

Door het welk gy ook zalig word , indiengy het

behoud op zodaanige wyze^ als ik het u verkondigd

hebbe : V en zy dan datgy te vergeefsgelooft hebt.

En Vers s^.

Zo dan ^ myne geliefde Broeders , zytflandvafligt
enbeweeglyk > altyd overvloedig zynde in het werk
des Heeren ^ als die weetet dat uwen arbeid nietydel

en isindenHeere,

Ephezen
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Ephezen VI: 13.

Daarom neemt aandegeheele wapenrujiinge Gods^

op dat gy konnet wederftaan in den hoozen dag, en

alles verricht hebbende , ftaande blyven.

Philippenzen I: 27,28.

Aïleenlyk wandeld ivaardiglyk het Euangeli van

Chriftus , op dat het zy ik kome en u zie , het zy

ik afweezig ben , ik van uwe zaaken mag hooren ,

dat gy ftaat in eenen geeft , met een gemoed geza^

mentlykftrydende door hetgeloove des Euangeliums

:

En dat gy in geen ding verfchrikt en word van
de geene die tegenftaan : het welke haar wel een,

lewys is des verderfs , maar u der zaligheid , en

dat van God,

KolossenzenI:23.
Indien gy maar in V geloove blyft gefondeert en

vaft <y en niet beweegt en word van de hoope des

Euangeliums^ dat gy gehoort hebt ^ "'t welke gepre-

dikt is onder alle kreatuuren die onder den Hemel is i

van het welk ikPaulus een dienaargeworden ben,

i Timoth: VI: 20.

O Timotheusj bewaard het pand u toehetrouwt ^

eenen afkeer hebbende van het ongodlyk ydelroepen^
en van de tegenftellingen der valfelykgenaamde wee-^

tenfchap,

2 Timoth: I: 14.

Het goede pand dat [«] toebetrouwt is^ bewaard
dêgr den Heiligen Geeft ^ die in ons 'woond*

De
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D E B O T.

Vangen , is vangen.

T^.

Ik zal tot den HEERE zeggen : Myne toevlueht^

en myne burgt : myn God op welken ik vertrouwe» Want
hy zal u redden van den ftrik des vogehangers : van de
zeer tierd^rfelyke {efiilenüe. Pfaliu aCI: 2,3,
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yil is de Strik voor V Oog nietfnood,

Zy baard u evenwel de dood.

D,e Visman weet op zyn bedryf te letten,

En vangt de Bot, in'tfnoervan zyde netten:

De Helleman , zyn ziele netten , zyn

,

Niet alle lomp, van grove henn*p geweeven,

Op dat hy ving het plompe en domme leven

,

Maar ook wel zacht , behendig-, eel , en fyn.

Zo werd 'er meen'g , in 't achtbaar net gevangen
,

Waaraan de Vin der fpitfe zin blyft hangen

,

Dieshebbe elk op zyne vryheid acht.

Om niet, tot luft , die zin heeft in ons allen,

In *t looze net van zyn gefcheer te vallen,

Maar dat hy zich voor 't grove en fyne wacht.

Al wat hem trekt, van onder God te buigen

,

En uit den weg de Leer , van Gods getuigen

,

Dat is het fpoor tot dooling , in 't verdriet.

Al fchoon de Bot verftrikt wierd in de zyde

,

Dat baat haar niet van 't kerven ende fnyde j

Het net van Eer , en Achting helpt ook niet.

WatGod verlaat, vervalt in Satans banden;

De Strik is Eer , maar d'uitkomft groote fchanden

Dat
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Dat Ziet het Oog der wys bedachten wel,

En tracht zynzin, in 't meer daar hy moet fwem.
men

Zo als hy mag , door myden in te temmen

,

Dat hy niet valt in 't War-net van de Hel.
Wat zietm'er veel, op 't doodbed droevig lyden,

En als een vis , door kerven en door fnyden

,

In haar Gemoed, van'tfcherpeOordeel-flaal

,

Terwyl het Hert gepynigt over 't quaaden,
Op 't Roofter-vuur der knaaging legt te braaden,

Tot affchrik van ons menfchen altemaal.

Psalm XXV: !ƒ.M±r^yne oogen zyn geduuriglyk op den HEEREy
ivant hy zal myne voeten uit het net uitvoeren.

En Psalm CXIX: iio.

De godlooze hehhen my eenen flrik geleid : noch*
tms en ben ik niet afgedwaald van uwe hevelen.

Spreuken XIII: 14.

Des wyzen leere is een fpring-ader des levens ym af te wyken van de firikken des doods,

LüKAS
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Luk AS XXI: 34, 35-.

En wacht u zelven , dat uwe herten niet te

eeniger tyd bezwaart en worden met hrajferye , en

dronkenfchap , en zorgvuldighdSen dezes kevenSj

en dat u dien dag niet onvoorziens [over'] enkome.

Want geïyk een ftrik zal hy komen over alle de

geene die op den gantfen aardbodem gezeten zyn,

2 KORINTHEN XI: 3.

Doch ik vreeze dat niet eenigzins , gelyk de Jlan^

ge Eva door haare arglijftigheid bedroogen heeft ^ aU
zo uwe zinnen bedorven worden^ [omaftewyken'\

^an de eenvoudigheid die in Chrifius is.

I Timoth: VI: 9»

Doch die ryk willen worden vallen inverzoekin*

ge en [in] denfirik^ en [in] veele dwaaze enfcha^

delyke begeerlykheden^ welke de menfchmdoen ver*

zinken in verderfm ondergang.

Db
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De teertuin.
Vuil maakt vuil.

-r.x,

Geliefde, ik Termaane \u\ ah inwoonden en vreem*
dehngen

, dat gy u onthoud van de vleefelyke begeerlyk-
heden ^ welke kryg voeren tegen de ziele, l Petrus ll:
Yers II.

Die
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T>ie niet wel op zyn zelven let ,

Wordy doordeaankleeflykheid^ befmet^

Xn et Vuile-werk maakt zyn bedienaars vuil,

Zo dat ze zyn , te fchuwen en te myde

:

De zuiverheid blyft voor d'onreinheid fchuil

,

En houd zich zelfs veel liever aan een zyde:

Zo is 'er dan , voor 't wyzelyk verfland

,

Geen vuilder werk , als 't vuile doen der zonden j

Nochtans , al is 't tot fmaadheid en tot fchand

,

Word alle man tot dezen dienft gevonden.

Maar God, die zelfs de puure reinheid is,

Wykt van haar af, en alle Hemelingen

,

Als dienaars van het werk der duifternis,

Zo fcheiden zich Twee ongelyke dingen.

Zo doen zy ook , die net zyn van Gemoed

,

Om zich aan 't vuil van and're niet te fmetten

,

En willen haare eens vaft-geftelden voet

,

Niet op den weg der vuile zondaars zetten.

Vuil moet het zyn , dat d'Alderhoogtten haat,

En al zyn volk gebied , met Hem , te haaten

!

Wie luifterd dan , na d'alderbefte raad

,

Om 't vuile werk van zonden-doen te laaten?

A a Want
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Want wie begeerd af-fchuwelyk te zyn ?

In 't Ecnig Oog van hoogheid en van Eere ?

Om voor zyn dienft, en arbeid, zweet en pyn

Te moeten zien , zich 't Heil de nek toe keeren
j

Terwyl de üraf het aangezicht vertoond

!

Wie dezen weg noch verder luft te loopen,

Die loope alleen , op dat hy zich verfchoond

,

Die 't dwaaze doen , met hem niet wil bekoopcn.

V,
Jezaias LII : ii

ertrekt , 'vertrekt 5 gaat uit van daar , en raakt

het onreine niet aan : gaat uit het midden van haar^

reinigt u , gy die de vaten des HE E R E N
draagt,

Jeremias LI: 45-.

Gaat uit myn volk , uit het midden van haar^

en reddet een iegelyk zyne ziele 5 van wegen de hit»

tigheid des toorns des HEEREN,

2 KORINTHEN VI: 17,18.

Daarom gaat uit het midden van haar , en fchei--

det u af^ zegd de Heere , ende en raakt niet aan

het geene onrein is , en ik zal u-lieden aanneemen.

En ik zal u tot eenen Vader zyn ^ en gy zultmy

tot zoonen en dochteren zyn 5 zegd de Heere de

Almachtige,

I Thessa-
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I Thessalonisenzen V: 22.

Onthoud u 'van allen fchyn des quaads.

Jakobus I: 27.

De zuivere en onbevlekte Godsdienfi voor God
en den Vader is deze , TVeezen en Weduvjen le^

zoeken in haare verdrukkinge
, [en'\ hem zelven

onhefmet hewaaren van de wereld.

I Petrus IV: 4,5".

Waar in zy haar vreemd houden , als gy niet

mede en loopt tot dezelve uitgietinge der overdaadig"

heid y en [u] lajteren:

Dewelke zullen rekenfchap geeven den geenen die

bereid fiaat ^ om te oordeelen de leevende en de

doode. ;

Openbaar INGE XVIII: 4,5-.

En ik hoorde een andere ftemme uit den Hemel ^

zeggende ^ Gaat uit van haar myn volk^ öpdatgy

aan haare zonden geen gemeenfchap en hebt , eyi op

dat gy van haare plaagen niet en ontfangt.

Want haare zonden [zyn d^eene op d'andere"] ge-^

volgt tot den Hemel toe^ en God is haarer ongerech-

tigheden gedachtig geworden,

Aa X De
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De toren.
Om alles t'overzien.

^
Waakt dan tot aller tyd^ biddende dat gy moogt waar-

dig geacht worden te ontvlieden alle deze dingen die ge-

fchieden zullen , en te ftaan voor den Zoone des menfchen.

Lukas XXI: 36.
Ziet
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Ziet met een waakend Oog ,

Van '/ hertelyke Hoog.

D,e Toren ryfl: ver boven alle Daken

,

Op dat de Wacht de Stad zouw overwaakenj

Dat paften wel in 't menfchelyk gemoed ,

Die groote Stad , van veele woeleryen

,

Daar zo veel quaads , en onheil is te myen.

Op dat het Hert , voorzichtig wierd behoed.

Een Toren , van een wakker , waakzaam leeven,

Ver boven al de zinnen opgeheven

,

Met toezicht , van Voorzichtigheid bezet,

Waar door het Oog 5 het al koft overfchouwen ,

Behoorden elk in zyn Gemoed te bouwen,

Gelyk de Man, die op zyn weiftand let.

Maar doch , helaas ! men vind wel geene Stede,

Daar overleg die noodzaak niet en deede,

Wyl overal , den Toren zich vertoond

:

Maar duizenden van koftelyke Zielen

,

Die al vanouds in 't Hert geen wacht en hielen

,

Al waar de flaap van zorgeloosheid woond.

Wat zouw het Oog,in*t zien verwonderd weezen,

Zo uit een Stad geen hooge Torens reezen 5

Aa 5 Wat
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Wat moet Gods oog dan wel een misftand zie%

By 't groot geflacht der menfchen op der aarde

,

Daar hooft , voor hooft een fteede is van waarde

»

Doch zonder wacht op 't herte , in 't algemien.

Job I: 6
> /

1^aar was nu een dag , ah de kinderen Gods qua-
men , om zich voor den HEERE te fielkn , dat
de Satan ook in V midden van hen quam.

Doezelde de HEERE tot den Satan -^ van
waar komtgy ? en de Satan antwoordde den HEE-
RE^ en zeide j Fan om te trekken op de aarde ,

en van die te doorwandelen.

Psalm CXXX: 6.

Myne ziele [wacht ~\ op den HEERE ^ meer
dan de wachters op den morgen : de wachters op den

morgen.

Markus XIII: 33.

Ziet toe , waakt en lid , want gy en weet niet

wanneer de tyd is.

LuKAS XII: 37.

Zalig zyn die dienftknechten , welke de Heere als

hy komt zal waakende vinden : Foorwaar ik zegge
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«, dat hy hem zal omgorden , en zal ze doen aan^

zitten 5 en bykomende zal hy haar dienen.

I Thessalonisenzen V: 5', 6, 7, 8.

Gy zyt alle kinderen des lichts , en kinderen des

daags : wy en zyn niet des nachts , noch der dut*

Jïernijfe.

Zo. en laat ons dan niet Jlaapen , gelyk als de

andere , maar laat ons waaken^ en nuchteren zyn.

Want die jlaapen , jlaapen des nachts : en die

dronken zyn , zyn des nachts dronken.

Maar wy die des daags zyn , laat ons nuchtsren

zyn 5 aangedaan hebbende de borjlwapen des ge^

Joofs , en der liefde , en \tot'\ eenen helm , de hoope

der zaligheid,

I Petrus V: 8, 9.

Zyt nuchteren , \_en'] waakt : want uwe tegen»

partye de Duivel gaat om als een briefende leeuw ^

zoekende wien hy zoude mogen verjlinden.

.. Den welken wederftaat ^ 'üafl zynde in''t geko*

've : weetende dat het zelve lyden aan uw"* broeder^

fchap dat in de wereld is y volbragt word^

Aa 4 Het
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Het kanon.

Bang 5 maakt gang.

yltzo daff , wy'4e geliefde ,
gelyk gy alle tyd gehoor-

zaam geweefi zyt , niet als in myne tegenwoordigheid

alleen , maar veel meer nu in myn afweezen , werket

fiwes zelfs zaligheid met meez.e en kevert, Philippen-

len II: 12.
2*
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"Lo gy il zelfs in Naauwheid Jleld

,

Zo leid de Fyand groot geweld.

D,e Yz'rekloot , in 't naauw Kanon gefteeken

,

Word fnel van gang, en machtig 'm 't verbreeken

,

Want Engte barft, met macht tot ruimten uit

:

Het Menfch'lyk Hert , in Gods Gebod beflooten

,

En op het Ryk des Hemels aan gefchooten.

Werd van de muur des Vyandsniet gefluit.

Doch die zich niet in d'Enge Weg wilgeeven,

Maar in het Ruim van zyne Juften leeven

,

Heeft achter zich geen aangeperfte drang

,

Alzo 't geweld een weg vind aan de zyden

,

Om rechts en links het Hert voorby te glyden

,

Dies maakt hy ook, op 't Ry ke Gods geen gang.

En Satans muur blyft vaft en onverbrooken ,

Waar achter hy behendig zit gedooken

,

Terwyl de Ziel zyn Eeuwig Heil vergeet,

En flaat de wind, als deedhygroote dingen,

In zaaken die eerlang tot rook vergingen

,

Dat is de vrucht van 't aardfe Ruim en Breed.

Leer dan , ó Menfch ! die 't Hemelryk wild Erven,

Het werelds ryk met zyne Ruimte derven,

Aa ƒ Zo
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Zoperft het Naauw, *t be-engde herte aan,

Om 's vyands muur , voor 't Ryke Gods gelegen

,

Met groot geweld uit uwen weg te veegen

,

Om in de Stad der Zaligheid te gaan.

A,
Psalm IV: 2.

,ls ik roepe , 'verhoord my , o God ?nyner gerech-

tigheid 'y In benaauwtheid hebt gy my ruimte ge-

maakt : zyt my genadig , en hoord myn gebed.

En Psalm XX: 2,3.

De HEERE verhoore u in den dag der he^

naawwtheid 5 De Naam des Gods Jakobs zette u
in een hoog 'vertrek.

Hy zende uive hulpe uit het Heiligdom , en on'

derjieune u uit Zion.

En Psalm XLVI: 2.

God is ons eene toevlugt ^ en fterkte: hy is krach-

telyk he'üonden eene hulpe in henaawwtheden.

En Psalm L: m,!^

Offert Gode dank : en hetaalt den Allerhoogftcn

uwe geloften.

En



DES G E M O E D S. 569

En roept my aan in den dag der henaauwtheid

:

ik zaïder u uitheïpen , en gy zult my eeren.

En Psalm Li: 19.

De offerhanden Godszyn eengehrooken geeft : een

gehrooken en "uerftagen herte en zult gy^ o God^ niet

'verachten.

En Psalm CXXX: 1,2,3,4.

Uit de diepten roepe ik tot u y 6 HEERE.
Heere , hoord na myne ftemme : laat uwe ooren

opmerkende zyn op de ftemme myner fmeekingen.

Zo gy , HEERE y de ongerechtigheden gade

Jlaat : Heere , wie zal heftaan ?

Maar hy u is vergeevinge j op dat gy gevreeft

word,

I Petrus I: 17.

En indien gy tot eenen Vader aanroept den gee^

nen die zonder aanneeminge des perfoons oordeeld na

eens iegelyks werk , zo wandeld in vreeze den tyd

uwer inwooninge

:

D B
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De SINAAS appel.

Schoon wyfl: op fchoonder.

27:^:

Die ooren heeft die hoore IBM de Geeft tot de Gemeenten
zegt. Die overwint ik zal hem geeven te eeten van den
hoomdes leevens^ die in het midde» vaft het Parades Gods
ts. Openbaaringell: 7,



D E s G E M o E D S. 371

Het Staal werd aangehooden^

Om u 0^ 't Heel te nooden.

-Cen fchoone Boom en kroon,van groene bladen.

Met Sinaas vrucht doormengd , en dicht belaaden,

Gelyk het veld van een Smaragd Tapyt

,

Met konftig Goud doorftikt en overfpreid,

Brengd met zyn Beeld van fierlykheid , de zinnen.

Het Paradys der Zaligheid te binnen,

Dien Heiligen en uitverkooren Hof,

Wat vrucht zig daar moet voordoen uit dat Lof!

Die dit bedenkt na zyn gewigt en waarde

,

Verheft zyn luft ten Hemel van de aarde.

Als zyndc 't rechte en ver gelegen land

,

Waar uit men ons een proefder vruchten zand.

Op dat men zo de fchaduwen verlaate

,

En 't wezen zelfs , na dezen eeuwig aatc

,

In 't Heilig land, waar van men ons verteld,

Dat alles fchoon en liePlyk \s geft^ld.

ó Zalig land , van d*allerfchoonfte boomen,

Hoe zullen wy noch eenmaal in u komen

!

En zien uw vrucht, methertelyk vermaak.

En eeten Haar , met liefelyke fmaak,

Op
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Op dat \vy God den oorfprong eeuwig looven

,

En Eeuwig zyn in 't Hof van alle hoven.

ó Alle Ding , dat fchoon en liePlyk zy t

,

Gy wyft ons voort , van Hier na d' Eeuwigheid,

Om dat hec al op aarde gaat verlooren.

Maar 't Hemels Erf, blyft Eeuwig uitverkoorcn»

Genezis II: 9.

xlnde de HEERE God hadde alle geboomte uit^

het aardryk doen fpruiten , hegeerlyk 'voor '/ gezicht

te 5 en goed terfpyze : en den Boom des Leevens in

het midden van den Hof: en den Boom der kennijje

des goeds en des qiiaads.

Luk AS XII: 27,28.

Aanmerkt de leliën , hoe zy "wajfen. Zy en ar-

heiden niet , noch en [fmnen niet , en ik zegge u

:

Ook Salomon in alle zyne heerlykheid , en is niet

hekleed geweeft als een van deze.

Indien nu God het gras , dat heden op het veld

is , en morgen in den oven geworpen voord , alzo

hekleed , hoe veel meer u gy klein-geloovige ?

En Kapittel XXIII: 43.

En Jezus zeide tot hem^ Voorwaar zegge ik u ,

Heden zult gy met my in het Paradys zyn.

Han-
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Handelingen VII: 5'5'?5Ö.

Maar hy i'ol zynde des Heiligen Geefts , en de

oogen houdende na den Hemel , zag de heerlykheid

Gods 5 en Jezus ftaande ter rechter- [hand'] Gods,
.

En hy zeide^ Ziet , ik zie de Heynelen geopent^

en de Zoone des menfchen flaande ter rechter- [hand]

Gods,

2 KORINTHEN XII: 2,3,4.

Ik kenne een menfche in Chriftus , voor veertien

jaaren , ( of het [_gefchied zy ] in V lichaam , en

weet ik niet : of buiten het lichaam , en weet ik

niet : God weet het) dat de zodaanige opgetrokken

is geweeft tot in den derden hemel.

En ik kenne een zodaanig menfche {of het in het

lichaam , of buiten het lichaam [gefchied zy ] en

*weet ik niet : God weet het :)

Dat hy opgetrokken is geweeft in V Paradys , en

gehoord heeft onuitfpreekelyke woorden 5 die een

menfche niet en is geoorloft tefpreeken.

De
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De DRAAI-SPIL.
Allengsjes nader.

TT.

De God nu aller genade , dte ons geroepen heeft tot

zyne eeuwige heerlykheid in Chriftus Jezus , na dat wy
een weinig [tyds'] zullen geleeden hebben , dezelve loh
maake ^ beveftige ^ verjierke

^ [^ en'] findeere u- lieden»

I Petrus V: lo.

Jl
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Alfchynt het Werk van Hommen y

't Begeerde moet doch kommen^

D,e Draai-Spil , door 't geduurigommemaalcn

,

Kan 't groot gevaarte , allengsjcs tot zich haaien j

Dat doet de Man alleenig met zyn Maat

:

Doch anderfins , door aangreep met de handen ,

Om 't zwaare ftuk te neemenop zyn tanden

,

Zo was daar toe voor vyftig man geen raad,

ó Draai-Spil van Gelooven en van Hoopen

,

Zo moeten wy geftadig om uw loopen

Tot vordering van *t allerzwaarfte ftuk

,

Daar menfche kracht alleen voor zouw bezwykcn.

En fchikken zich om moed'loos af te wyken

,

Daar doch aanhangt ons Eeuwige Geluk.

Wy moeten 't Zeel der Hulpe in ons binden.

En door 't Gebed fteeds om ons herte winden

,

Wyl Dag en Nacht gelyk een Draai-Spil gaat,

Daar wy den loop des wegs niet zien ten ende,

Maar al geftaag ons keeren ende wende.

Zo doet men doch dien aldergrootfte daad.

Wy blyven wel , met al ons gaan en komen

,

(Daar voor het oog geen uitkomft werd vernoo-

men,)
B b lor
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In 't draaijcnd rond van deze aarde ftaan.

Maar , ondcrwyl ) (fchoon 't andere niet fpooren

,

En achten 't werk der Vroomen voor verlooren)

Zo trekken zy den Hemel zachjes aan.

B
LüKAS XXI: 19»

ezittet uwe zielen in uwe lydzaamheid,

I Timoth: I: 18, 19.

Dit gehod he'ueeïe ik «, myn [zoone] 7'itnotheuSj

dat gy na de profetien die 'van u 'voorgegaan zyn^
in dezelve den goeden Jlrydftrydet

:

Houdende het geloove , en een goede konfcientie ,

welke fommige verftooten hebbende van het geloove^

fchip'ireuke geleeden hebben.

En Kapittel VI: 12.

Stryd den goeden ftryd des geloof

s

, grypt na het

eeuwige leven , tot het welke gy ook geroepen zyt ,

en de goede belydenijje beleeden hebt voor veeU ge-

tuigen.

Hebreen X: 36,37.

fTant gy hebt lydzaamheid van nooden : op dat

gy den wille Gods gedaan hebbende , de behftenijfe

moogt wegdraagen^

Want
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Wmty [noch een zeer weinig tyds^ en"] hy dii

te komen fiaat zal komen ^ en niet ^vertoeven.

I Petrus I: 3. 4i f> <^» 7, 8, 9-

Gelooft zy de God en Vader onzes Heeren Jezus

Chriftus 5 die na zyne groote harmhertigheid ons

heeft wedergehooren , tot een lee'vende hoope^ door

de opjiandingevan Jezus Chriftus uit den dooden,

Tot een onverderfelyke , en onhevlekkelyke , en

onverwelkelyke erfeniffe , die in de Hemelen he*

waard is "voor «,
Die gy in de kracht Gods bewaard word door het

geloove 5 tot de zaligheid die bereid is om geopen»

baart te worden^ in den laatften tyd.

In welken gy u verheugd , nu een weinig \tyd^

( zo het noodig is ) bedroeft zynde door menigerly

'verzoekingen

:

Op dat de beproevinge uwes geloof

s

, die veel kof"

telyker is dan des gouds^ het welk vergaat en door

het vuur beproeft word , bevonden worde te zyn tot

lof ^ en eere , en heerlykheid , in de openbaaringc

van Jezus Chriftus

:

Den welken gy niet gezien en hebt ., en [noch*

tansl liefhebt : in den welken gy nu , hoewel \hem'\

niet ziende , maar geloovende , u verheugd met eenc

onuitfpreekelyke en heerlyke vreugde :

Verkrygende het einde uwes geloofs ,
\namelyK\

de zaligheid der zielen.

Bb 2 De
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De overhaal.

Keer niet weerom.

:z3.,.i

Maar vjy hegeeren dat een iegelyk van u dezelve naar*

ftigheid bevjyze tot de volle verzekertheid der hoope ^ tot

den einde toe : Op dat gy niet traag en word^ maar na-

volgers zyt der geene die door geloove en langvrnedigheid

de beloftenijfsn be-erven» Hebreen VI: 1 1 , i !•
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Zo u iets dwars komt voor de boeg ,

Men zie hoe zich de voortkomjl voeg.

A,.1 kan men *t niet op handen draagen >

Wanneer men voor de Dyking ftuic,

Men laat zich daarom niet verfaagcn,

Om weer te keeren met de Schuit :

ó Redzaam ,
gaauw en fchrander leven,

In al de Dingen van de Tyd ,

Wat zyt gy wys en aangedreeven ,

In uw Belangen en Profyt

!

De Reis , die gy hebt voorgenomen,

Moet voortgaan, 't zy, hoe dat het zy,

Gy maakt 'er overheen te komen,

Laat u 't Gemak daar niet voorby

;

Waar blyven dan die laflFe luidjes,

In 't vaartuig van haar vlees en bloed,

Op 't werelds water met die Schuitjes,

Als hadden zy verftand noch moed,

Om*t logge vlees en bloed te lichten,

Daar 't noodig overheen moet zyn.

Zo elk zynTogt wel uit zal richten.

En vinden eind'ling gecnfenyn?

Bb 3
Hier
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Hier wil ^t verftand geen wysheid leeren.

De Dam , van Boete , Lyd en Stryd

,

Doet vcele Schuirjes weder keeren

,

Om dat het niet gemak'Jyk glyd.

Zo ziet men 't aardfe zwaarder weegen

,

Als 't Hemels Eeuwigduurend Goed,

Maar die de Wysheid heeft verkreegen

,

Die maakt wel dat hy anders doet»

Philippenzen I: 28.

t;
S^n dat gy in geen ding 'uerfchrikt en word van de
geene die tegen ftaan : het welke haar wel een he-
ivys is des verderfs , maar u der zaligheid^ endat
van God,

2 Thessalonisenzen II; 1,2,3.

En wy hidden u , hoeders , door de toekomfte
mzes Heeren Jezus Chriftus , en onze toevergade^
ringe tot hem^

Dat gy niet haaftelyk heweegt en word van ver-

ftand , of verfchrikt ^ noch door geeft ^ noch door
"ipoord , noch door Zendbriefals van ons {^efchree*
ven ^2 als ofde dag van Chriftus aanftaandewaare.

Dat u niemant en verleide in eenigerly wyze

:

want Idie en komt niet] ten zy dat eerft den af-

val
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valgekomen zy ^ en [_dat] geopenhaart zy de men"

fche der zonde , de zoone des verderfs.

Hebreen XII: 12,13.

Daarom recht weder op de traage handen , en de

Jïappe knien

:

En maakt rechte paden voor uwe voeten^ opdat

het geene kreupel is niet verdraaid en worde , maar
[dat] het veel meer genezen worde.

2 Petrus II: 20,21,22.

Want indien zy 5 na dat ze door de kennij/è des

Heeren en Zaligmaakers Jezus Chrifius^debefmet-

tingen der wereld ontvlooden zyn^ en in dezelve we^
derom ingewikkelt zynde [van dezelve] overwonnen

worden , zo is haar het laatfte erger geworden dan
het eerfte.

Want het waare haar heter ^ dat zy denwegder
gerechtigheid niet gekend en hadden , dan dat zy
[dien'] gekend hebbende^ [weder] afkeeren van het

heilig gebod dat haar overgegeeven was.

Maar haar is overgekomen , het geene met een

waarfpreekwoord [gezegt word,] De hond isweder

^

gekeert tot zyn eigen uitbraakfel , en^ De gewajfe*

ne zeuge tot de wentelinge in het Jlyk.

Bb4 Het
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Het koolzaad,
Vcrgankelyk fchoon,

Want alk vlees h ah gras , en alk heerlykhetd des

9nenfchen is als een hloeme des gras. Het gras is "ver-

dorret , en zyn hloeme is afgevallen : Maar het ijjoord

des Heeren ïlyft in der eeuwigheid: en dit is het woord
dat ender u verkondigd is, i Petru$ 1 : 24, 2ƒ.

De
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De Bloem vergaat ,

Maar ^t is om V zaad.

H,.et Koolzaad op het land geboud.

Vertoond zich als een Veld van Goud

:

Maar eer het komt tot recht behaagen

,

Zo moet het onder veele flagen
;

Op dat het geef, Beoogings Wit,

Dat in zyn grond verborgen zit :

ó Menfch ! verheft het Schoon voor oogen,

Zo zal uw waarde zich verhoogen ,

Wanneer den Oli , uit uw Hert,

Door Gods Gebod geflaagen werd 5

Dat zal u , zonder fout , na dezen

,

Tot een verheug'lyk lichje weezen j

Om met de Wyzen in te gaan

,

En met de Dwaazen niet te (laan 9

Voor toegeflooten Hemels Deuren

,

Tot fpyi en lyd , en Eeuwig treuren.

"Het Vlees is als een fchoone Bloem,

Maar in den Geeft beftaat de roem.

Voor God , die d'oorzaak is van allen,

Die 't Kern behoud , en 't Kaf laat vallen.

B b f Het
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Het Mooi , daar 't Kinder oog op ziet.

En voorgaat , is het rechte niet.

Maar wyzer en bedaarder zinnen

,

Die zien op 't waarc Mooi van binnen.

MatthiXXV: i- 12.

Js dan zal het Koningryk der Hemelen gelyk

zyn tien maagden^ welke haare lammen namen ^ en

gingen uit den Bruidegom te gemoet.

En vyf'uan haarwaarenwyze , en de vyfwaaren
dwaaze.

Die dwaas [waaren] haare lampen neemende , en

en namen geen oli met haar.

Maar de wyze namen oli in haare "vaten met

haare lampen.

Als nu de Bruidegom vertoefde^ wierden zy alle

Jluimerigj en 'vielen injlaap.

En te middernacht gefchiedde een geroep , Ziet\

de Bruidegom komt
, gaat uit hem te gemoet,

Doe ftonden alle die maagden op , en bereidden

haare lampen.

En de dwaaze zeiden tot de wyze , Geeft ons van
uwe oli^ want onze lampen gaan uit.

Doch de wyze antwoordden , zeggende ,
[peen-

fins 5 ] op dat *er mijfchien voor ons en voor u niet

genoeg en zy : maar gaat liever tot de verkoopersy

en koopt voor u zelven^

Als zy nu heenen gingen om te koopen^ quam de

Brulde-
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Bruidegom , en diegereed waaren gingen met hem in

tot de bruiloft , en de deure wierd gejlooten.

Daar na quamen ook de andere maagden , zeg*

gende^ Heere ^ Heere ^ doet ons open.

En hy antwoordende zeide^ Voorwaar zegge ik

u s ik en kenne u niet.

Jakobus I: 9,10,11.

Maar de hoeder die: nedrig is , roeme in zyne

En de ryke in zyne vernederinge : want hy zal

als een hloeme des gras voorhy gaan.

PTantdeZonne is opgegaan met de hitte ^ en heeft

het gras dorre gemaakt , en zyn hloeme is afgeval-'

Jen 5 en de fchoone gedaante haares aanfchyns is ver-

gaan: alzo zal ook de ryke in zyne wegen verwelf

keren,;

I JoANNES II: 17.

Eri de wereld gaat voorby , en haare begeerlyk"

heid : maar die den wille Gods doet , blyft in der

eeuwigheid.

De
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De schutsluis.

Schut voor en achter.

Onthoud uva» alïen fchsn d<s quaads. En de God des

vredes zehe heilige ugeheet en al: en uwegeheele oprechte

Geeft , en ziele , en lichaam worae onberifpelyk bewaart
tn de toekomfte onzes Heer€njez»s Chrijius. i Thefla-
lonifenzen V : 22, 23.

Voerd
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Vberd uw vracht

»

Wd bedacht.

D;ie door de Wereld heen wil komen,

En wenft dat zyne arme Ziel

,

Niet met de Wereld weg mogt ftroomcn,

Maar dat hy die voor God behiel,

Kan van de waterfchutting leeren

,

Dat hy in 't herte Deuren maakt,

Om d'Ydelheden uit te keeren,

En 20 behouden door geraakt:

Want, heeft de wereld zyn prakiyken,

In dingen van een laager graad

Waarom zouw 't Hert de wereld wyken,

In naarftigheid en wys beraad ?

Het Herte is als een Sluis bevonden,

Geftaag bedrongen en omringt

,

Van veelc wateren der zonden 5

Daar alles op het herte dringt.

Die hier verzuimd het Schut der Deuren,

En Iaat de fnellc vloed zyn gang

,

Groot is het quaad dat zal gebeuren.

En 'c Hert zal maaken al te bang

!

Gy
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Gy moet de wereld wel paflèeren.

Al die daar in gebooren zyt

,

Maar deze wereld uit te keeren

,

Is 't eenig ftuk daar 't al aan leid,

JoANNES XVII: 15*, 16,17,

Xk en hidde niet dat gy haar uit de 'wereld *weg

neemt , maar dat gy haar bewaard van den ho-
zen.

Zy en zyn niet van de wereld , gelykerwys ik

van de wereld niet en hen.

Heiligt ze in uwe waarheid: uw* Woord is de

^waarheid,

l KORINTHEN IX: 25-.

En een iegelyk die [om prys] ftryd^ onthoud hem
in alles. Deze dan [doen'] wel [dit] op dat zy een

verderfelyke kroone zouden ontfangen^ maarwy een

onverderfelyke,

2T1M0TH: I: 14.

Het goede pand dat [u] toehetrouwt is^ hewaard
door den Heiligen Geeji , die in ons woond.

En
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En Kapittel IV: 7,S.

Ik hehhe den goeden ftryd geftreeden ^ ik hehheden

loop ge- eindigt , ik hehhe het gehove behouden.

Voorts 5 is my weggeïegt de kroone der recht"

vaardigheid , ivelke my de Heere , de rechtvaardig

ge Rechter , in dien dag geeven zal : en niet alleen

my , maar ook allen die zyne verfchyninge lief ge^

had hebben^

I JOANNES V: 18.

Wy weeten dat een iegelyk die uit God gehooren

is 5 niet en zondigt ^ maar die uit God gebooren

is 5 bewaart hem zelven , en de bo&ze en vattet \

hem niet^

Judas vers zu

Bezwaart u zehen in de liefde Gods , verwach-

tende de barmhertigheid onzes Heeren Jezus Chrif"

tus ten eeuwigen leeven.

Heï
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Het MOSTERTZAAD.

Daar is Leven.

Want wy alle moeten geopenhaart vjorden voor den
rechterjioel van Chrtftus , op dat een iegelyk wegdraage het

feene door het lichaam Igefchied, ] na dat hy gedaan

eeft^ bet zy goed ^ het Jty quaad, i Korinth: V: lO.

Al
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Alfchynt het doody

Het heeft geen nood.

H,-el Moftert-zaad behoud zyn kracht.

Al lag het in een vuile gracht

;

Na veele jaaren opgcfmeeten,

Heeft zyne wasdom niet vergeeten

,

Terwyl het met der Daad betoond

,

Dat zyne ziel noch in hem woond:

Veel meer de Mci^fch, het Hoofd der dingen,

Die door de Schepper ftand ontvingen

,

Nu lang , van oude tyden of.

Gelegen onder zand en ftof,

Heeft in zyn weggaan meê genomen.

Om weder voor den dag te komen

,

Wanneer de allerhoogfle hand.

Hem uit zal werpen op het land,

Ofn door zyn zielen kracht te leeve,

Op dat hem God het Oordeel geevc.

Na dat hy hier , in d'Eerfte tyd,

Zyn Eigen zelfs heeft toe bereid ,

Door 't doen van 't Quaade, of van 't Goede.

Dat elk zich hedendaags dan vocde,

G c Met
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Met kracht en deugd ter Zaligheid,

Eer dat hy van de wereld fcheid,

Om 5 in de wederkomfl: na dezen,

Een goed en vruchtbaar kruid te weezen.

Van onveranderlyke Duur ,

Terwyl het Onkruid gaat in 't Vuur.

Matth:XXII: 31,32,33»

JZn wat aangaat de opjlandinge der dooden , en

hebt gy niet geleezen het geene ^van God tot u4ieden

gefprooken is , die daar zegt ,

Ik hen de God Abrahams , en de God Izadks ,

en de God Jakohs? God en is niet een Godder doo-

den maar der kervende.

En de fchaaren \_dit~\ hoorende^ wierden 'verfla-

gen over zyne leere^

Luk AS XX: 37,38,

En dat de doode opgewekt zullen worden , heeft

ook Aiozes aangeweezen byden doornen-hos , als hy

den Heere noemt den God Abrahams , en den God
Izadks , en den God Jakohs.

[GoJ] nu en is niet^een God der doode , maar
der leevende : want zy keven hem alk,

JOAN-
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JOANNES V: 28,29.

En verwondert u daar niet over : ijoant de uure

komt , in welke alle die in de graven zyn , zyne

fiemme zullen hooren.

En zullen uitgaan , die het goedegedaan hehhen

tot de opftandinge des levens : en die het quaade ge-

daan hehhen , tot de opftandinge der verdoemenijfe.

1 KoRiNTHEN XV: 5*3, 5*4, 5' 5'.

TVant dit verderfelyke moet onverderfelykheid

aandoen , en dit fterfelyke [moet'j onfterfelykheid

En wanneer dit verderfelyke zal onverderfelyk^

heid aangedaan hehhen^ en dit fterfelyke zal onfter-

felykheid aangedaan hehhen , alsdan zal V woord
gefchieden datgefchreeven isy De dood is verftonden

tot overwinninge

.

Dood^ waar is uwen prikkel ? Helle ^ waar is

uwe overwinninge ?

Openbaaringe XXII: 12.

En ziet , ik kome haaftelyk : en mynen loon is met

my , om een iegelyk te vergelden , gelyk zyn werk
zal zyn.

Cc % De
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De doodkist.

Dat is voor lemant*

En vreefl niet wanneer een man ryk word; wanneer

de eere van zyn huis groot witrd. Want hy en zal in

zynfterven niet met allen mede neemen: zyne eere en

zal hem niet nadaalen, PfalmXLIX: I7) ^o-

Maakt



DES G E M O E D S. 39y

Maakt hier uw wooning niet te breed y

Als gy dit Huisjen overmeet^

X^ie 't Huisje van vier planken ï^iet

,

En brengt zich dat verblyf te binnen

,

Bouw zulk een grooten Ruimte niet,

Voor zyne vleezelyke zinnen ;

Want die zyn lichaam hier bc-engt,

Op dat zyn Geeft mogt ruimte vinden

,

Wanneer men 't Vlees ten grave brengt.

Die toond , dat hy de wysheid minden.

Wat is het Eind van vlees en bloed

,

Dat in een houte kift beflooten

,

In 't duifter graf verrotten moet

,

Uit huis, en hof, en al verftooten !

Wel eer gepluimftrykt en gevierd ,

Ge-eerd en opgevuld met weelden

,

Al-om behangen en verfierd,

Gelyk een Pop , daar 't kind meê fpcelden.

Helaas ! wanneer men 't namaals ziet ^

In 't opdoen , van het Graf de doode.

Is \ waardig dat men daar van vliet,

Zo zeer affchuw'lyk en zo fnoode

!

C c 3
Dies
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Dies zet men zynen zin daar af.

Om d'Eed'le Geeft, hem voor te trekken ,

Op dat, als dezen valt in *t Graf,

De Ziel haar vleug'len uit mag ftrekken

,

En vliegen , daar zy rufte vind

,

Van God verwel'komt en bemind.

M
Job XIV: tg.

.aar een manfterft , aïs hy "uerzwakt is , en de

menfche geeft den geeft : waar is hy dan ?

Psalm XXXIX: 5',6,7,8.

HE E R E j maakt my bekent myn einde , en

welke de maate myner dagen zy 3 dat ik weete hoe

'vergankelyk ik zy.

Ziet
^ gy heht myne dagen een handbreed geftelt^

en myn leeftyd is als niets voor u -, immers is een

ieder menfche , \Jooe'\ vaft hy ftaat enkel idelheid^

Sela \

Immers wandeld de [menfche'] als in een beeld ^

immers woelenze idelyk : men brengt by een , en men
weet niet wie het na zich neemen zal.

En nu , wat verwacht ik , ó Heere ? myne hoope^

die is op u.

En
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En Psalm LXII: io.

Immers zyn de gemeene lieden idelheid , degrootc

lieden zyn leugen : tn de weegfchaale opgewoogen

:

zouden zy fzaamen [lichter] zyn dan d*idelheid.

En Psalm CIII: i5',i6.

De d0gen des menfchen^ zyn als het gras 'y g^V^
ten hloemedes 'uelds , alzo Moeidhy.

Als de wind daar over gegaan is , zo en is zy niet

[meer^'] en haare plaatfe en kendze niet meer.

I Petrus I: 24,2^.

ïVant alle vjees is als gras , en alle heerlykheid

des menfchen is als ^en hloenie des gras. Het gras

is verdorret 5 en zyne hloeme is afgevallen

:

Maar het woord des Heeren hlyft in der eeuwig-

heid ^ en dit is het woord dat onder u verkon-

digd is.

Cc 4 D
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De AANSPREEKER.

Tot Verwondering,

O HEER E^ wat is de menfche , datgy hem kent ?

het kind des menfchen , dat gy het achtet ? De menfche
is de idelheid gelyk : zyne dagen zyn als een iworby gaande
fchadHwe. PfalmCXXrIV: 3,4.

Heden
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Heden Vyn ,

Morgen Myn,

Daar komt een Seel , de Man is dood.

Is 't moog'lyk \ wat is 't menfchen \c\Qn \

Die korts noch leefden buiten nood

,

Met bezigheden dicht orageeven!

Hy was gezond , en llerk en jong

,

Ik zag hem onlangs noch met oogen

,

Daar hy met andVe gong en ftong,

Of ben ik door een Droom bedroogen ?

Zo zegt verwondVing 9 die het hoord.

Maar bleef hy ftaan met zyne zinnen

,

En wierd zyn hert daar mee doorboord

,

En bragt hy zynen Geeft te binnen

:

Dat deze boodfchap en 't gerucht,

Die quamen voor zyn oog en ooren

,

(Gelyk een laatfte leevens-vrucht,)

Een ander ook van Hem zouw hooren j

En daarom 't allerzwaarfté ftuk

,

En waardfte ftuk , zocht op te heffen

,

Dat hem , dat niet als ongeluk ,

Maar als een groot geluk mogt treffen

!

Cc ƒ Zo
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Zo treft het die , die wel bedacht

,

Zyn levens Einde houd voor oogen

,

En Gods Geboden neemt in acht

,

Om die te doen na zyn vermogen :

Die hier in deze Wereld is

,

Niet na zyn zinnen en behaagen

,

Maar als in een Gevangenis,

Waar van hy gaaren was ontflaagen.

Doch , die de Wereld heeft bemind.

En dit elendig wormen-leeven

,

Die komt de Dood niet als een Vrind,

Nochtans moet hy zich overgeeven.

Job XIV: 1,2,

X^e menfche 'uan eene vrouwe gehooren 9 is korf]

van dagen , en zat van onrufte.
' Hy komt voort , als eene bloeme , en voord afge'
fneeden : ook vlucht hy^ als eene fchaduwe 5 ende

en befiaat niet.

Psalm XC: 10,11,12,

Aangaande de dagen onzer jaaren , daar in zyn\

feventig jaar : of zo voy zeerfierk zyn , tachentig'

jaar : en V uitneemenjle van dien , is moeite en ver-

driet
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driet : fwant het word fnellyk afgefneeden , en wy
vliegen daar heenen.

Wie kend de flerkte uwes toorns , en uwe verhoU

gentheid na dat gy te vreezen zyt ?

Leerd [ons] alzo onze dagen tellen , dat wy een

wys herte bekomen.

Spreuken XIV: 32.

De godlooze zal heenen gedreeven worden in zyn
quaad : maar de rechtvaardige hetroud [zelfs] in

zynen dood.

Jezaias XL: 6,7,8.

Een ftemme zeid: Roept j en hy zeid^ Wat zal

ik roepen ? Alle vlees is gras , en alle zyne goeder-

tierenheid als een hloeme des velds.

Het gras verdord , de hloeme valt af , als de

Geeft des HEEREN daar in blaaft : voorwaar

het volk is gras.

Het gras verdord^ de hloeme valt af^ maar het

'Woord onzes Gods hejiaat in der eeuwigheid.

Dis
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De BEGRAVENIS,
Het laatfte gerecht.

Men zet ze alsfchaapen in het graf^ de dood zal ze af-

weiden ; en de oprechte zullen over hen heerden tn die»

rnorgenftond : en het graf zal haare gedaante verjlyten^

\jlk'] uit zyne wooninge. Maar God zal rnyne ziele van

hetgeweld des grafs verloffen : want hy zalmy opneemen^

Sela! PfalmXLIX: i^,i6.
De
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Ve zelve gang, die alle gaan y

Zal u alleen , niet laaten ftaan.

405

fy gaan, om achter 't Lyk te treeden,

En hebben veelerleie reden,

Behalven van de Dood , en 't Graf:
Zo trekt het wereldlyk beminnen,

Geduurig de verftrooide zinnen,

Van *t voorgeftelde Doelwit af.

Al ziet men "'t klaar voor zyne oogen

,

Noch doet den Spiegel geen vermogen

,

Op 't doove , blinde , en flomme hert.

Waar door 't behoorden t'overweegen

,

Hoe 't met de Ziel mogt zyn gelegen

,

Als 't lichaam zo begraavcn werd.

Hy denkt wel , by de doodc Lyven

,

Niet mede in die Kuil te blyven.

Daar hy 't gedraagen Lyk geleid,

Maar haaft wel wederom te keeren

,

Om voorts te leeven , na begeeren ,

In idele onachtzaamheid ;

Maar denkt niet , (door de wyze rede)

Hoe dat hy echter elk een tréede,

Vaft naderd tot zyn eigen Graf,

Op 't fpoor dat niemant weet te myden

,

Op and're wegen van ter zyden,

Schoon iemant al de wereld gaf.

6 Menfch ! hoe kan het moog'lyk weezen

,

Dat uw Verftand niet werd gcneezen,

Door
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Door alles wat gy hoord en ziet!

Om van de domheid af te wyken,
En uit uw Zielen oog te kyken ,

Van wegens 't Eeuwige verdriet!

Psalm XC: 3,4,5',6.

ly doet den menfche ivederkeeren tot verhryze'

linge : en zegt ^ Keert weder gy menfchen kinderen.

Want duizendjaaren zyn in uwe oogen , als de
i

dag van gifteren , als hy voorhy gegaan is : en \als\

eene nacht-waake.

Gy overftroomtze , zy zyn [_gelyk'] eenenftaap:
in den morgenftond zyn ze gelyk het gras [dat"] ver-

andert.

In den morgenftond bloeid het , en het verandert

:

des avonds word het afgefneeden , en het verdorret.

Jakobus IV: 13,14.

TFel aan nu gy die daar zegt , Wy zullen heden

of morgen 7ta zulkenftad reizen^ en aldaar eenjaar

overbrengen , en koopmanfchap dryven , en winfte
doen :

Die gy niet en weet wat morgen [gefehiedenzal:']

Want hoedaanig is uw' leeven ? Want het is een

damp die voor een weinig \tyds\ gezien word^ en
daar na verdwynd^

BLAD.
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